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75 jaar bij Breda herdenken: In al die tijd het dorpse karakter behouden

Op 1 januari 2017 is het 
75 jaar geleden dat het 
dorp Princenhage tij-
dens de oorlogsjaren 
geannexeerd werd door 
de gemeente Breda. Hiermee zwaaide 
de laatste burgemeester van Princen-
hage (Sutorius) af en ruilde Princenha-
ge de status van zelfstandige gemeen-
te in voor die van stadswijk van Breda.
In al die jaren heeft Princenhage  
echter het dorpse karakter weten te 
behouden.

Rini van der Linden vond  dit gegeven 
een goede aanleiding om in 2017 uitge-
breid stil te staan bij “75 jaar bij Breda” en 
nam het initiatief om een club mensen bij 
elkaar te krijgen. Dat is gelukt, en na de 
eerste besprekingen werd op 12 mei j.l. 
de stichting “Princenhage Dorp in Breda” 
opgericht. Het bestuur van de stichting 
bestaat uit: Rini van der Linden (voorzit-
ter), Arie Roobol (penningmeester), Mari-
an Verheij (secretaris), Merel Mulders en 
Armin Floren (bestuursleden). 

De stichting gaat de komende maanden 
in gesprek met alle Princenhaagse ver-
enigingen en groeperingen om ideeën 
voor 2017 uit te wisselen. De stichting wil 
vooral aansluiten bij al bestaande initia-
tieven van de diverse verenigingen.

Nog steeds het dorpsgevoel
In 2017 wil de stichting laten zien en 
benadrukken wat er in de afgelopen 75 
jaar voor initiatieven zijn geweest (of al 

Door Armin Floren

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

“In een periode waarin u als nabestaande voor een hoop 
vragen komt te staan ben ik er graag om u te ontzorgen. 

Met aandacht voor uw wensen zorgen we samen voor 
een persoonlijk en passend afscheid”.

Dennis Vrolijk 
Uitvaartverzorger

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

Princenhage, dorp in de stad Breda.

Dreef 3 - Breda 
076 - 515 42 03 
www.mechel.nl

Pastoor van  
Spaandonkstraat 40

Breda

Vraagprijs: 
€ 184.500,-- k.k

Overweegt u de verkoop van uw woning? 
Bel voor een GRATIS waardebepaling.

waren), die ervoor gezorgd hebben dat 
de bewoners nog steeds een “dorpsge-
voel” hebben. Als je met bewoners van 
Princenhage praat, spreken ze altijd over 
“ons dorp”, of je er nu al vanaf je geboor-
te woont of er later bent bijgekomen.

Princenhage kent nog steeds een bijzon-
der rijk verenigingsleven en heeft de af-
gelopen 75 jaar veel initiatieven gekend 
die de bewoners met elkaar in contact 
brachten en brengen. De meesten zul-
len de sfeer wel herkennen van “ons kent 
ons in Princenhage”.
De activiteiten van de stichting zijn ge-

start in 2016 als voorbereiding op 2017. 
De stichting zal ook na 2017 blijven be-
staan en conform hun stichtingsdoelstel-
ling actief blijven.

Wil je meedenken of heb je ideeën in dit 
kader laat het de stichting vooral weten. 
Je kunt ze mailen: princenhage75jaar-
breda@gmail.com.

We zullen alle bewoners van Princen-
hage en de omliggende wijken, Heuvel, 
Westerpark, Effen, Liesbos regelmatig 
op de hoogte houden van de plannen en 
ideeën die we samen gaan maken.



37e Avondvierdaagse Princenhage 
Lekker doorstappen van 7 tot en met 10 juni 2016

Volgende week gaat de avondvier-
daagse in Princenhage weer van start.
Ook dit jaar wordt deze georgani-
seerd in de landelijke “week van de 
avondvierdaagse”. De afgelopen ja-
ren werd er al vooraf ingeschreven 
op basisschool De Boomgaard, door 
de leden van de ouderraad. Van-
af dit jaar gaan zowel basisschool 
de Eerste Rith als basisschool Sinte 
Maerte dit voorbeeld volgen.

Alle leerlingen van deze scholen hebben 
daarover een informatieflyer mee naar 
huis gekregen en de scholen zijn inmid-
dels al druk aan het inschrijven gegaan.
Uiteraard kan er ook nog worden (voor)
ingeschreven in gemeenschapshuis De 
Koe aan de Ambachtenlaan en wel op 
maandag 6 juni  tussen 18.30 en 20.00 
uur in de Rabozaal.

Kosten bij voorinschrijving, zowel op de 
scholen als op maandagavond in De 
Koe: € 3,00 per persoon. Inschrijving op 
de 1e wandeldag, dinsdag 7 juni, kan 
ook nog, maar dan betaalt u € 4,00 per 
persoon. Iedereen die zich inschrijft en 
ook vier dagen heeft meegedaan maakt 
bovendien kans op een prijs bij de ver-
loting op vrijdag, waarbij de hoofdprijs 
weer een helikoptervlucht is!

Dagkaart
Heeft u zin of alleen tijd om maar één 
avond mee te lopen? Ook dat kan: dan 
betaalt u voor een dagkaart € 2,00. U ont-
vangt dan wel een versnapering onder-
weg, maar krijgt geen medaille en kunt 
niet mee doen met de verloting.

Afstanden
Er kan gekozen worden tussen een af-
stand van 5 of 10 km per avond. Start en 
finish zijn iedere avond in De Koe.
5 km start om 18.45 uur, behalve op vrij-
dag, dan starten we om 19.00 uur.
10 km start iedere avond om 18.30 uur.
Uiteraard hebben we ook de route van 
ca. 3,5 km maar die is speciaal voor de 
bewoners van de zorgcentra en hun be-
geleiders.

Veiligheid
Zowel voor ons als organisatoren als voor 
de politie is het zeer wenselijk dat ook 
de “meelopende” opa’s, oma’s, vaders, 
moeders en andere begeleiders zich in-
schrijven. Wij hebben dan meer inzicht 
in het totaal aantal lopers, waar we or-

We gaan weer met z’n allen aan de wandel!

ganisatorisch op voorbereid moeten zijn. 
Denk hierbij vooral ook aan de veiligheid 
van iedereen. Daar komt bij dat deze 
“meelopers” vaak onderweg de traktatie 
aannemen, terwijl daar niet op gerekend 
is. Conclusie: ingeschreven deelnemers 
pakken mis bij het uitdelen van de ver-
snaperingen, omdat het op is!

Ook dit jaar hebben we een gratis be-
waakte fietsenstalling naast de Koe op 
het terrein van Koch & van den Heuvel 
advocaten.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen 
met Loes de Vetter, tel. 06-23406686 of kijk 
op de website www.avondvierdaagse- 
princenhage.nl

Oud & Nieuw...
We blikken met beide 
foto’s de Pastoor van 
Spaandonkstraat in vanaf 
de Haagsemarkt en zien 
dan toch wel de verande-
ringen in de loop van de tijd. 
Zo is het pand van Speek in de loop van 
de tijd wit geverfd en zien we het gebouw 

Door Armin Floren met de ronde bovengevel links in het ge-
heel niet meer terug. Dit is het voormali-
ge café Hof van Holland, later de Blauwe 
Engel. 

Ook het pand een eindje verderop in de 
straat is verdwenen. De verkeersborden 
maken de aanblik in vergelijking met 
vroeger er niet fraaier op.

Pastoor van Spaandonkstraat
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W I J K B L A D
SUPPORTERS

BRONS

GOUD

ZILVER

Het adres voor:
Kleuterballet v.a 4 jaar, 
Kinderballet v.a 6 jaar, 

Klassiek-Modern-Jazzballet, 
Tapdance, Streetdance, 

Musical/showdance,
Latin-Moves en Aeronetics.

Zie: www.cambre.nl voor 
alle info en openingstijden.

Dreef 34a Breda (Princenhage)     
076 5218886

B A LLETSCHOOL     NANA VANDERPLUYM

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

bachman
huis, tuin & keuken
haagsemarkt 29 - tel. 076-5145098
4813 bb breda - princenhage

Inruilaktie 
Brabantia Touchbin
in 25 - 30 - 40 & 50 liter

1,- korting per liter
Bijvoorbeeld: 
30 liter zwart, van 93,- voor 63,-
50 liter rood, van 135,- voor 85,-

Beautyvit
Huidverbetering

Liefdevolle verzorging in een 
vertrouwde omgeving.  
Alle ruimte om te groeien en te 
ontdekken. Lekker spelen met 
vriendjes. Dat kan bij Kober 
kinderopvang! 
 
Kom je een keer kijken bij een 
van onze locaties? 

kinderopvang voor 0-13 jaar 

 

Meer weten ?  
Neem contact op  met:  
telefoon: (076) 504 56 05 
e-mail: serviceteam@kober.nl 
of kijk op www.kober.nl 

 Flexibele opvang 

 Direct plaats  

 Keuze uit 40- ,47- en  
52- weken pakket 

 Inclusief luiers 

 Ruilen kan het hele jaar 

Leuke kinderopvang bij jou in de buurt 

Op meer dan 15 locaties in Princenhage, Westerpark en Heuvel 

Uitvaartverzorging
Van Gemert

Rouwwttrk spttcialist
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Beeldmerken in Princenhage

Robinson Cruises
Als in 2012 de hele huisstijl en ook het 
logo gemoderniseerd wordt, verandert 
de naam in Robinson Cruises. De reden 
hiervoor is dat deze naam beter ‘goog-
lebaar’ is. Centraal in het logo staat het 
rangonderscheidingsteken, ofwel epau-
let. Iets wat terugkomt bij de verschil-
lende rangen onder de schepelingen.  
Kapiteins en andere officieren dragen 
het teken vaak op de schouder of onder 
aan de mouw.

De ster in het beeldmerk zien we onder 
andere terug in de rangonderscheidings-
tekens van de luitenant-admiraal en de 
commandeur. De strepen die men vaak 
op dit soort tekens ziet, zijn in het logo 
vervangen door golven, waarmee de  
relatie met de zee tot uitdrukking komt.

Stijlvol en chique
De kleuren van het logo zijn blauw en 
goud. Met blauw wordt de band met de 
maritieme wereld zichtbaar. Het goud 
staat voor luxe en de nichemarkt waar-
op het bedrijf actief is. “Wat mij betreft 
moet het logo een stijlvolle uitstraling 
hebben, mag het er chique uitzien en is 
het belangrijk dat mensen zien dat het 
om een bedrijf gaat dat cruisevakanties 
aanbiedt. En volgens mij is dat gelukt”, 
besluit eigenaar Astrid Nouwens.

Een beeldmerk of logo is 
een grafische uiting van 
een bedrijf- of product-
naam. Het woord logo is 
verre van Princenhaags, 
maar vindt zijn oorsprong in het Grieks 
en betekent ‘woord’. Uiteraard uiten 
winkels, bedrijven en andere organi-
saties in Princenhage zich ook met 
behulp van hun logo. Het Wijkblad is 
benieuwd naar de verhalen achter de 
Princenhaagse logo’s en ging op on-
derzoek uit. Deze week het logo van 
reisbureau Robinson Cruises. 

Robinson Crusoë vertrekt in september 
1651 voor een grote zeereis richting 
Amerika. Het wordt een tumultueuze reis 
doorspekt met stormen en muiterij. Als hij 
Amerika uiteindelijk bereikt en daar een 
plantage start gaat hij in de slavenhan-
del. Op één van zijn reizen naar Afrika 
leidt Crusoë schipbreuk en eindigt moe-
derziel alleen op een eiland. Tot zover het 
eerste deel van de wereldberoemde fic-
tieve autobiografie van Daniël Defoe.

Robinson Cruise Away
Vele jaren later wordt de naam Robinson 
Crusoë onderdeel van een bijzonder Ne-
derlands reisbureau. In Princenhage start 
dan namelijk Robinson Cruise Away. Een 
reisbureau dat zich richt op passagiers 
die een cruise willen maken. Zeer uniek, 
want bij de start in 1993 - en ook nog 
vele jaren daarna - is Robinson Cruise 
Away het enige reisbureau in Nederland 
en België dat zich uitsluitend richt op het 
aanbieden van cruises.

Robinson Cruises; uniek en niche in Nederland

Door Ron van Zundert

Kledinginzameling door Doskonale
Zoals iedere eerste zaterdagmorgen van 
de maand verzamelt Doskonale ook op 
zaterdag 4 juni weer gebruikte kleding 
en schoenen in.

De kleding is bedoeld voor hergebruik in 
Polen, Roemenië, voormalige Oostbloklan-
den en Afrika.

De kleding kan tussen 9.00 en 12.00 uur 
worden aangeboden bij garage van Cam-
penhout aan de Dreef 83 te Princenhage.
Wie de kleding onmogelijk zelf kan afleve-
ren, kan vóór vrijdagavond 19.00 uur bellen 
naar Tanja van de Vorst, zodat de kleding 
op zaterdagmorgen aan huis opgehaald 
kan worden. Ophalen aan huis doen wij bij 
minimaal 2 zakken of dozen.

Voor inlichtingen : 076-5229330

Lever uw gebruikte kleding en schoenen in!
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Natuurlijk wilt u dat uw geld en bezittingen, waarvoor 

u uw leven lang voor gewerkt en gespaard heeft, zo goed 

mogelijk terecht komen. En dus zo min mogelijk afdragen 

aan de belastingdienst. Dat vraagt om maatwerk en 

persoonlijke aandacht, precies waar de ervaren experts van 

A.C. Koijen & Partners zich in onderscheiden! Ontdek wat 

we voor u kunnen doen en maak vandaag nog een afspraak.

Maak van de fiscus 
niet uw belangrijkste 
erfgenaam!

Persoonlijke aandacht betaalt zich uit

Breda:  Esserstraat 79 • 076 - 514 74 44
 Chaam: Raadhuisplein 1 • 0161 - 49 25 08

www.ackoijen.com

Rondleiding Begraafplaats “Zuylen”
Begraafplaatsen waren vroeger plek-
ken waar je alleen kwam om overlede-
nen te herdenken. Inmiddels biedt de 
omgeving met speciaal aangelegde 
landschapsarchitectuur en flora een 
sfeer van sereniteit en contemplatie. 
Niet voor niets noemen we begraaf-
plaats Zuylen daarom een ‘begraaf-
park’. Wij zien het als een ‘verborgen 
tuin’ midden in de stad Breda. 

Tijdens de Week van de Begraafplaats 
die als thema ‘Verborgen tuinen van Ne-
derland” heeft, leiden wij u graag rond 
over ons begraafpark langs bijzondere 
graven en nieuwe vormen van asbestem-
ming. Ook stellen we de gemeentelijke 
grafkelder open.

Op zaterdag 4 juni bent u welkom vanaf 
13.30 uur in onze aula aan de Haagweg 
332 waar we starten met koffie. Aanmel-
den kan via Emile van den Wijngaard: 
telefoonnummer: 076-521 9453 of per 
e-mail: e.vandenwijngaard@zuylen.nl.

Natuurlijk kunt u op andere tijdstippen 
ook zelf een wandeling over het begraaf-
park maken. Hiervoor zijn diverse platte- 

gronden beschikbaar die u gratis kunt af-
halen in ons informatiecentrum (Tuinzigt-

laan 11), geopend van maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Zaterdag 4 juni zijn geïnteresseerden welkom 
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Agendatip: Feest 2017 
Het was zondagavond 17.00 uur. 
Mijn dienst begon en ik loop de zaak 
binnen, waar een opgewonden sfeer 
hangt. Telefoons liggen op tafel bij 
de gasten, die deze vol spanning in de 
gaten houden. De keuken houdt ons, 
bedienend personeel, voor de gek als er 
zogenaamd gescoord is door NAC. Op 
verschillende tafels klinkt tegelijkertijd 
een piepje en met enige teleurstelling, 

COLUMN maar vol vertrouwen zoemt de 1-0 
door de zaak. Een wedstrijdverslag is 
uiteraard niet nodig, maar bij het zo 
gewenste doelpunt van NAC gonsde de 
hele zaak: “Het kan nog!”.
Volledig onbewust van tijd en genie-
tend van de bijzondere sfeer viel het 
me op dat 3 tafels tegelijkertijd om de 
rekening vroegen. Ik had iets kunnen 
vermoeden, maar deed dit niet. In vol-
le overtuiging dat NAC nog 3-2 ging 
scoren, gaf ik één van de 3 rekeningen 
en grapte: “Hoe kun je nu weggaan? 
Dan mis je de overwinningsgoal!” De 
man in kwestie gaf geen antwoord, zijn 
vrouw keek me verontschuldigend aan 
en fluisterde: “Het is afgelopen.”
De zaak liep leeg, de deceptie volgde. 
Een half uur later kwamen de eerste 
groepen lamgeslagen binnen. Twee 
broers gingen aan tafel zitten en gaven 
aan hun verdriet te willen verdrinken. 
Het was overduidelijk dat dit niet ging 
lukken, aangezien ze diezelfde metho-
de al elders hadden geprobeerd aan 

hun motoriek te zien. Bij een andere 
tafel werd mijn grapje dat FC Twente 
en NAC volgend jaar ten minste weer 
tegen elkaar mogen spelen niet gewaar-
deerd. “Te vroeg… te snel” was het com-
mentaar.
De drank vloeide, voetbalanalyses ge-
passioneerder en troostende schouder-
klopjes harder en intenser. Er zal door 
een aantal mensen slecht geslapen zijn 
die nacht. 1 man gaf aan dat hij he-
lemaal niet zou kunnen slapen. Het is 
misschien vloeken in de kerk, maar wat 
heb ik heb genoten. Niet van het ver-
driet, maar wel van de oprechte emotie. 
De saamhorigheid, steun zoeken bij el-
kaar en de enorme impact van nog een 
jaar Jupiler-league.
Zoals een groot voetbalheld al zei: “Elk 
voordeel heb z’n nadeel”. De teleurstel-
ling is groot, erg groot. Des te groter 
de ontlading en het feest dat volgend 
jaar plaats zal vinden. Ik heb er nu al 
zin in!

Marieke Richters

Interesse? Solliciteer online op www.werkenbijmcdonalds.nl
Geld verdienen en jezelf ontwikkelen. Je leert het bij McDonald’s!

McDonald’s Breda
Centrum - Steenakker - Woonboulevard - Breepark

Wij zoeken medewerkers

Fulltime-, Parttime- &  
Vakantiemedewerkers

PAGINA 4   ||   WIJKBLAD PRINCENHAGE



Dti. Cootitimtitittititit 7, tititiftti
076 - 520 78 76
titifo@ptittitihtifttoti.titi
www.ptittitihtifttoti.titi

ti Aftmtitititittititititi
ti titititititititititititititi
ti tititititititititititititifttiti
ti fttitifttititi tiftfttitifttiti

Htit mofttitititi titititooti mtit mtititi fttiti 25 jtititi titifttititititi!

Dti. Cootitimtitittititit 7, tititiftti
076 - 520 78 76
titifo@ptittitihtifttoti.titi
www.ptittitihtifttoti.titi

ti Aftmtitititittititititi
ti titititititititititititititi
ti tititititititititititititifttiti
ti fttitifttititi tiftfttitifttiti

Htit mofttitititi titititooti mtit mtititi fttiti 25 jtititi titifttititititi!

Dti. Cootitimtitittititit 7, tititiftti
076 - 520 78 76
titifo@ptittitihtifttoti.titi
www.ptittitihtifttoti.titi

ti Aftmtitititittititititi
ti titititititititititititititi
ti tititititititititititititifttiti
ti fttitifttititi tiftfttitifttiti

Htit mofttitititi titititooti mtit mtititi fttiti 25 jtititi titifttititititi!

Dti. Cootitimtitittititit 7, tititiftti
076 - 520 78 76
titifo@ptittitihtifttoti.titi
www.ptittitihtifttoti.titi

ti Aftmtitititittititititi
ti titititititititititititititi
ti tititititititititititititifttiti
ti fttitifttititi tiftfttitifttiti

Htit mofttitititi titititooti mtit mtititi fttiti 25 jtititi titifttititititi!

Dti. Cootitimtitittititit 7, tititiftti
076 - 520 78 76
titifo@ptittitihtifttoti.titi
www.ptittitihtifttoti.titi

ti Aftmtitititittititititi
ti titititititititititititititi
ti tititititititititititititifttiti
ti fttitifttititi tiftfttitifttiti

Htit mofttitititi titititooti mtit mtititi fttiti 25 jtititi titifttititititi!

Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies

Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

www.crielaers.com | 06 215 906 30  |  076 53 24 640

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

www.horchneradvocaten.nl

Scherper. Beter.
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Zet in je agenda: 
 Open Dag Kober kinderopvang  

 Woensdag 22 juni 14:00-18:00 uur 

 Locaties Princenhage, Heuvel, Westerpark en Tuinzigt 
Activiteiten voor 0 tot 12 jaar: Kom samen met je kind en maak  
muziek-op-schoot, vouw een ballon en versier samen een cupcake. 

 
Houd onze Facebookpagina’s in de gaten voor de locaties en het programma! 
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Ons restaurant is vanaf 
heden langer open!

 
Woe t/m zat vanaf 10.00 uur.

 
Kom een kopje koffie drinken,  

lunchen of dineren.  

 
Wat is uw reden van samenzijn? 

 
                       Wij verzorgen het. 

 
Of een etentje in ons restaurant  
woensdag t/m zaterdag vanaf 18.00 uur. 

 

 
Wat is uw reden van samenzijn? 

 
                       Wij verzorgen het. 

 
Of een etentje in ons restaurant  
woensdag t/m zaterdag vanaf 18.00 uur. 

NIEUWE CV-KETEL? 
KIES VOOR DE SLIMSTE COMBINATIE!

N e f i t  h o u d t 

N e d e r l a n d  w a r m

De Lind 17 • 4841 KC Prinsenbeek • info@dennisroovers.nl 
T: 076-5414425 • www.dennisroovers.nl

Jeroen en Jolanda van der Put    Haagsemarkt 31   Princenhage    076 520 44 66

www.jeroenvanderput.nl
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TOT ZONDAG 5 JUNI

VAN GOGH LEEFT!
Etten-Leur zet met het evenement Van Gogh Leeft 
haar beroemdste oud-inwoner weer eens extra in het 
zonnetje.

Nog tot en met 5 juni zijn er diverse exposities en rand- 
activiteiten in het centrum, met Vincent van Gogh 
als grote inspirator. In de hoofdlocatie, de Van Gogh 
Kerk, is o.a. de expositie Vincent Vincent Vincent te 
vinden, dit door samenwerking met het Princenhaags 
Museum.

Buiten de Van Gogh kerk zijn er nog  5 andere deel-
nemende locaties, deze worden bewegwijzerd met 
grote zonnebloemen.

Alle informatie over dit evenement kunt u vinden op 
www.vangoghkerk.nl 

ZATERDAG 4 JUNI

HELP JE WIEDEN?
De Vereniging Princenhage Groen onderhoudt met de 
buurtbewoners het park aan de Pottenbakkerstraat. 
Zo voorkomen we dat de gemeente daar bezuinigt op 
het openbaar groen en 90 % van de struiken rooit. We 
wieden in de lente en zomer iedere 1e zaterdag van 
de maand het onkruid. Op 24 september organiseren 
we weer een snoeiochtend. Start 10 uur  bij de speel-
tuin aan de Pottenbakkerstraat.
Meer info: www.princenhagegroen.jouwweb.nl .

AANBOD

Prikkers
Een prikker (maximaal  250 tekens) kost € 10,00 voor particulieren en 
€ 13,50 voor niet particulieren. De prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan 
via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dient  
uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing te zijn voldaan op rekening  
NL84 RABO 0142 4973 63.

AANBOD HORLOGES EN KLOKKEN REPARATIE ATELIER
F. Kawaler

Adriaan Klaassenstraat 11,  Breda
Tel. 076-5212439

HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN
Aanleg en onderhoud van tuinen

In alle prijsklasse 
Bel of mail vrijblijvend naar:

info@perfectgreen.nl / 0628993948

 PRIKKERS
Een prikker (maximaal 250 tekens) kost e10,- voor 

particulieren en e13,50 voor niet-particulieren. De 

prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan via advertentie-

wijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dient 

uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing vol-

daan te zijn op rekening NL84 RABO 0142 4973 63.

NIET VERGETEN! DEZE WEEK IN

PRINCENHOF
MAANDAG 6 JUNI 

FIETSEN

Op initiatief van de KBO kun je maan-
dag 6 juni deelnemen aan een fietstocht 
met een afstand van 20 tot 25 kilometer. 
Verzamelen en start om 13.30 uur bij de 
ingang van Princenhof. 
Deelname is gratis.

VRIJDAG 10 JUNI 

WANDELEN

Op vrijdag 10 juni kun je vanaf 10.00 uur 
tot 11.00 uur wandelen bij Princenhof. 
Verzamelen en start bij Princenhof. Niet 
goed ter been, de rolstoel en de rollator 
kunnen mee. Lekker en frisse neus ha-
len en daarna onder het genot van een 
kopje koffie/thee napraten. Deelname is 
gratis.

Adres: Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

WIJKBLAD PRINCENHAGE   ||   PAGINA 9



 

 
 

uw vloer- en raambekleding specialist 
   

Woonboulevard Breda, Kruisvoort 12, telefoon 076 - 5220838 
(naast Media Markt) 

 
Nóg 40 winkels én informatie vindt u op www.roobol.com  

Woonboulevard Breda (naast Media Markt), Kruisvoort 12, telefoon 076 - 5220838

Nóg 40 winkels én informatie vindt u op www.roobol.com 

 
Installatie & Onderhoudsbedrijf 

  Jaco Hermans 
uw adres voor: 

Gertrudislaan 21   
4841 XH  Prinsenbeek 

  CV-installaties & onderhoud                
Dakbedekking  

 Gas-, water, lood- en zinkwerken 
Sanitair - riolering  

 

Telefoon: 06 - 41 6688 73 
Fax: 084 - 75 91 399 
Email-adres:jacohermans@casema.nl 

Uw adres voor:

  CV-installaties & onderhoud 
Dakbedekking 

 Gas-, water, lood- en zinkwerken
Sanitair - riolering 

Gertrudislaan 21   4841 XH  Prinsenbeek
Telefoon: 06 - 41 6688 73

Fax: 084 - 75 91 399 
Email-adres: jacohermans@casema.nl

Rouwwttrk spttcialist
Gtifttitititift tititi htit  titfttitititfttititti m 
   tititi fttijti wtij tititiptifttitititititititift titi 
htit titimtititittititititi fttiti ftti tititittitti 
 tiotimtitititiotit.

Bottktttttttt
tttij hti  titi tititijft tititi tititittiti  otitititttiti ftooti 
  titititititittititi.  p fttitiftotiti ti titititi wti ooti ttiti 
ptititititi tititi mooti  otititit ftooti   mtitititi.

076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

B O E M A A R S
advocatenkantoor

www.advocaatboemaars.nl

arbeidsrecht – familierecht – ondernemingsrecht 

erfrecht – huurrecht 

GRATIS SPREEKUUR ELKE DINSDAG EN DONDERDAG 

(9:00 – 11:00 UUR)

PRINCENHAGE – DREEF 13A BREDA
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COLOFON

Protestantse wijkgemeente Breda 
Midden-Zuid (wijk West), Dreef 5
www.protestantsegemeentebreda.nl

JOHANNESKERK

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt 4, 
4813 BA Breda. Weekdagen: tussen 9.00 
en 12.00. Tel. secretariaat 5213873. 
Website: www.nazarethparochie.nl
E-mail: martinus@rkbredawest.nl
Voor uitvaarten, ziekenzalving en ziekenze-
gen dagelijks bereikbaar op 0614962111. 

MARTINUSKERK

VERS IN ’T AOGJE

Kosterij Johanneskerk 
Dhr. H. van Wijk, tel. 887 12 15

Kerkdienst 5 juni: 
Dienst van Woord en Gebed. Aanvang 
10.00u. Voorganger ds. Martin Wa-
genvoorde. Na afloop is er koffie in het  
Kerken- en Glazenhuis.

Kinderkerk en crèche
Behalve Kinderkerk en crèche is er van-
daag ook Next Level voor tieners van 13-
16 jaar. Informatie Next Level bij Pieter 
van Veldhuijsen, pvanveldhuijsen@ziggo.nl

Zomerzangavond 7 juni
Aanstaande dinsdag is er in de Johan-
neskerk weer een Zomerzangavond. Lie-
deren uit het Liedboek, de Evangelische 
Liedbundel en Joh. de Heer staan op het 
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Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Kerkdiensten  
Weekend 4/5 juni: 10e zondag van het jaar
Geen viering in de Martinuskerk

Afscheid Pastor Giny van der Korput
Zondag 9.30 uur. Afscheidsviering van 
pastor Giny van der Korput in de kerk van 
OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek 
met het pastoresteam als voorgangers.
Giny van der Korput is per 1 mei 2010 
aangesteld als pastoraal werkster in 
Prinsenbeek. Bij het afscheid van pas-
toor Schakenraad in 2012 kwam er een 
geheel nieuwe opzet en een nieuw pas-
toraal team, zodat er een samenwerking 
tot stand kwam met de parochie Prin-
senbeek en de Nazarethparochie. Het 
pastorsteam bestaat nu uit pastoor Paul 
Heye, pastoraal werker Adrie Lint en pas-
toraal werkster Henny Spooren-Schaart. 
Aangezien Giny van der Korput met pen-
sioen gaat is er op 5 juni een afscheids-

viering in Prinsenbeek. Wie persoonlijk 
afscheid wil nemen van Giny is na afloop 
van de viering welkom in café Marktzicht.

programma. Het orgel wordt bespeeld 
door de bekende organist Martin Mans 
(www.martinmans.nl) Tijd: 19.30-21.00u.. 
Na afloop staat er in het Kerkenhuis een 
kopje koffie klaar. Toegang is gratis, maar 
uw vrijwillige bijdrage is bestemd voor de 
Voedselbank in Breda.

Huis- en ziekenbezoek
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor ie-
mand in uw omgeving, kunt u contact op-
nemen met de wijkpredikant ds. Saskia 
van Meggelen. Tel. 06-22576592.
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