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storven moeder van Harrie Snels was  
Verschuren. Harrie Snels kwam op jeugdi-
ge leeftijd in Princenhage wonen bij Oom 
Jan en Oom Frie Verschuren. Oom Jan 
had een zadelmakerij op Liesbosstraat 
1 en oom Frie een bakkerij. Harrie Snels 
kocht het pand van Oom Frie Verschuren 
in 1939. De bakkerij met winkel van de 
familie Snels was toen nog gevestigd 
aan Liesbosstraat 3. Nadat de groente-
winkel van Marijnissen van Haagsemarkt 
10 naar het Heuvelplein verhuisde, werd 
begin jaren zestig van de vorige eeuw de 
bakkerswinkel door de familie Snels in 
gebruik genomen. In 1980 kocht Hubert 
het pand van vader Harrie. Om gezond-
heidsredenen moest Hubert stoppen met 

de bakkerij. Mei 1998 werd het tijdperk 
van bakkers Verschuren, Harrie en Hu-
bert Snels afgesloten. De winkel werd 
in november 1998 door Ronald Brands 
Mannenmode betrokken en sinds 2011 
beheert Barry Nouwens Kaatje Jans.

Ieder huis een eigen verhaal
Zo heeft bijna ieder huis in de Liesbos-
straat en de Doelenstraat een eigen ver-
haal. De tentoonstelling geeft een goed 
beeld van het leven van toen en nu in dit 
gebied. Dankzij de familie Heesters is er 
ook een film te zien uit de vijftiger jaren 
van de processie waarbij de Liesbos-
straat en de Doelenstraat op kunstige wij-
ze werden versierd met bloemmotieven.

Het Princenhaags Museum is zondag 
12 juni open van 13.00 uur tot 17.00 uur 
met de tentoonstelling “Rondom het 
eiland” waarin Liesbosstraat en Doelen
straat centraal staan. 12 Juni kunt u 
voor het laatst deze tentoonstelling 
bezoeken.

In dit artikel bijzondere aandacht voor 
Liesbosstraat 1a. Dat is de ingang van 
de bovenwoning boven Haagsemarkt 10, 
de winkel van Kaatje Jans. Het hele pand 
staat op de lijst van Rijksmonumenten.

De Prins Cardinaal
De bewoonster van Liesbosstraat 1a, 
Helma Raaijmakers, schreef ruim 10 jaar 
geleden in het wijkblad uitvoerig over dit 
pand. Enkele citaten uit haar artikel: ‘De 
jaarankers in de zijgevel van Haagse-
markt 10 / Liesbosstraat 1A tonen 1709  
als bouwjaar. Het pand, ‘De Prins  
Cardinaal’ genaamd, werd gebouwd in 
opdracht van meester-chirurgijn Carel  
van den Brule die met zijn vrouw  
Willemijntje Cluts in 1677 in ‘de Hage’ 
kwam wonen. Carel was ook enige jaren 
schepen van ‘de Hage’ toen hij in 1709 
een voor die tijd zeer groot pand liet 
bouwen, ‘de Prins Cardinaal’. Het pand 
kende na hem verschillende eigenaren 
en werd in 1784 verkocht aan Hendrik 
Rademaker voor fl. 1800,00.’

Voordat de oom van Vincent van Gogh in 
het in aanbouw zijnde ‘Huize Mertersem’ 
kon gaan wonen, heeft deze in ‘De Prins 
Cardinaal’ gewoond. Eind negentiende  
eeuw kocht de familie Verschuren het 
pand. De meisjesnaam van de jong ge-

open visie
persoonlijk & eigentijds

wilma van opstal
u i t v a a r t o n d e r n e m i n g
www.wilmavanopstal.nl 076 5201799

38049 OPSTAL adv wijkblad princenhage - kleur 187x50_Opmaak 1  14-09-15  14:11  Pagina 1

De Prins Cardinaal



De Wereld van Marlous
Nederland en ontwierp haar Cartomobile, 
een woon- en werkruimte op wielen. Zo 
reisde ze door het hele land en kreeg heel 
wat opdrachten voor portretten én land-
kaarten. De liefde voerde haar terug naar 
Papoea Nieuw Guinea waar ze, met onder-
brekingen, bleef tot vlak voor haar dood.

Boek
Na haar overlijden in 2013 ontstond het 
idee om het kunstenaarschap van deze 
eigenzinnige, zwervende, Princenhaagse 
kunstenares te eren met een boek. Haar 
schilderijen waren echter verspreid over 
heel Nederland, maar ook in Australië en 
Papoea Nieuw Guinea. Gelukkig liet zij 
een map met fotokopieën van haar werk 
en verschillende, getekende, dagboeken 
na. Die vormden de leidraad voor de 
speurtocht naar de verblijfplaatsen van 
de gouaches en de verhalen erachter.

In het Princenhaags museum bevindt 
zich een meterslange pentekening van 
de skyline van Princenhage die zij maakte.

Presentatie
Op zaterdag 11 juni van 16.00 tot 18.00 
uur wordt in de Trouwzaal van het voor-
malig raadhuis van Princenhage het 
boek ‘De wereld van Marlous’ gepresen-
teerd aan haar broers. Het boek bevat  
47 kleurenreproducties van Marlous’ 
miniatuur gouaches. De begeleidende 
teksten zijn geschreven door haar nicht 
Ruth Terwiel. Het boek is o.a. verkrijgbaar 
bij Jan Bachman, de Vrije Boekhandel en 
boekhandel Van Kemenade & Hollaers. 
Het is een éénmalige uitgave.

Het boek ‘De wereld van Marlous’ met 
de schilderijen van de Princenhaagse 
kunstenares Marlous Terwiel (1944 – 
2013) wordt op 11 juni gepresenteerd 
in de trouwzaal van het voormalig raad
huis van Princenhage.

Marlous Terwiel was een cartografe en 
fijnschilderes. Ze schilderde o.a. portretten 
van huizen en tuinen. In heel Nederland, 
óók in Princenhage en de rest van de we-
reld kreeg ze opdrachten. Deze dochter 
van de allereerste tandarts in Princen-
hage leidde een zeer avontuurlijk leven. 
Zevenenveertig van haar gouaches zijn 
nu samengebracht in een boek.

Landkaarten
Marlous groeide op aan de Haagweg als 
jongste in een gezin met vijf kinderen. 
Ze volgde de tekenopleiding in Tilburg. 
Met haar eerste man vertrok zij op jonge  
leeftijd naar Papoea Nieuw Guinea, waar 
ze het vak van cartografie onder de knie 
kreeg. In 1984 keerde ze terug naar  

Straatnamen in Princenhage: De Haagweg

Ceters, in 1640 langs de zandweg van 
Breda naar de Hage op eigen kosten 
een klinkerpad liet aanleggen, zodat de 
kerkgangers met droge voeten deze weg 
konden afleggen. Vooral na de zondags-
missen, was het in de herbergen op en om 
de Haagsemarkt een drukte van belang”.

De Steenweg
In 1683 werd de Haeghstrate een steen-
weg, een van de eerste steenwegen bui-
ten de bebouwde kom in Nederland. Tot 
ver in de twintigste eeuw werd deze de 
Steenweg genoemd. Bij Raadsbesluit van 

31 augustus 1897 kreeg de straat van de 
Markt tot aan de Zuilenstraat de naam 
Voorstraat. De verspreide bebouwing 
tussen de Zuilenstraat en het kerkhof  
Zuilen werd in de volksmond nog lang 
Oosteneind genoemd. Na de annexatie 
van 1942 werd ook deze straat in de 
Haagweg opgenomen. De Haagweg be-
gint in de stad na de Nieuwe Haagdijk en 
eindigt op huisnummer 480 in Princenhage’.

Bronnen: 
De straten van Breda door Gerard Otten en ‘475 
jaar Het Roode Hert’ door Herman Dirven.

Bij Raadsbesluit van 24 
december 1941 werd de 
naam Haagweg vast
gesteld. Voorheen was 
dat Haagstraat, Steen
weg, Bredase Steenweg, Bredaseweg,  
gedeeltelijk Nieuwe Haagdijk, gedeel
telijk Oosteneind, gedeeltelijk Dorp
straat en Voorstraat.

Historicus Karen Leenders zag de 
Haeghstrate voor het eerst genoemd in 
1474. Volgens hem is het gedeelte van 
de huidige Haagweg tussen de Oranje-
boomstraat en de Oosterstraat aange-
legd in het midden van de vijftiende eeuw 
en liep de verbinding tussen Breda en 
Princenhage vóór die tijd over de huidige 
Oranjeboomstraat en de Oosterstraat.

Met droge voeten
In het door Herman Dirven geschreven 
boekje ‘475 jaar Het Roode Hert’ lezen 
we hoe de verharding van de Haegh-
strate in de 17de eeuw tot stand is ge-
komen. “Als gevolg van de overgave van 
Breda in 1637 werden de kerken binnen 
de stad geconfiskeerd en de katholieke 
erediensten verboden. In de omliggen-
de dorpen hebben de Roomsen tot 1648 
ongestoord gewoon door kunnen gaan. 
Daarom trokken vele katholieken uit Breda 
alle zon- en feestdagen naar Hage. Het 
werd zelfs zo druk, dat de puissant rijke 
Elisabeth Roovers, weduwe van Jan van 

Door Helma Raaijmakers

De Haagweg
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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
Gtititititititi tititi tititi tititititititititititititititi 
titititititi titititi tititi tititititititititititititititi titi 
tititi titititititititititititi tititi titi tititititititi 
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076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

Bizar bekerweekend 
Groen Wit

Winst en verlies liggen dicht bij elkaar

Het was lange tijd wachten op de 3-1.  
Julian, Thomas en Ties raakte nog de 
paal. Het doelpunt bleef echter uit. Vijf 
minuten voor tijd werd het 2-2 en daar 
bleef het bij. Strafschoppen volgden 
waarin keeper Stijn zich kranig weerde, 
maar de wedstrijd nipt verloren ging. Bei-
de teams werden gehuldigd en kregen 
een mooie medaille. En natuurlijk niet te 
vergeten de herinnering aan een prachtig 
bekertoernooi.

Zaterdag 4 juni 2016 
gaat voor Groen Wit de 
geschiedenisboeken in 
als een bijzonder beker
weekend. Op de eerste 
plaats was er het succes van de B1. De 
14, 15 en 16jarige Princenhagenaren 
namen het in Waalwijk op tegen WSC. 
Ze waren overduidelijk de betere. Ze 
wisten de wedstrijd met 40 te winnen 
en wonnen hiermee de beker voor dis
trict Zuid 1.

Op sportpark de Warande in Oosterhout 
speelden de F1 en F2 op twee velden 
hun finale. Ze deden dat met hart en ziel. 
De F1 speelde een wedstrijd die gelijk 
op ging. Op slag van rust moesten de 
Princenhagenaren een tegentreffer in-
casseren. In de tweede helft wisten ze de 
stand fraai gelijk te trekken. Vijf minuten 
voor tijd maakte de tegenstander echter 
de beslissende treffer, waardoor de wed-
strijd jammerlijk verloren ging.
De F2 had het merendeel van de wed-
strijd het betere van het spel. Zij gingen 
rusten met een 1-1 op het scorebord. Na 
rust haalde Ashraf vernietigend uit en 
zette zijn team hiermee op voorsprong. 

Door: Ron van Zundert

Wethouder Patrick van Lunteren 
opent ‘Op de Dreef Princenhage’

10 juni is het dan zo ver...

Op de Dreef
Na de ontvangst, om 16.00 uur, wordt 
door Wethouder Patrick van Lunteren  
samen met Schonk, Schul & Compagnie 
de officiële handeling verricht, hiermee 
wordt letterlijk de poort naar de nieuwe 
woonwijk ‘Op de Dreef’ geopend. Wijk-
blad Princenhage heet de nieuwe bewo-
ners van harte welkom in Princenhage!

Het nieuwbouwproject ‘Op de Dreef 
Princenhage wordt op 10 juni op bij
zondere wijze geopend. De betrokken 
projectonwikkelaar Schonk Schul & 
Compagnie zorgt er niet alleen voor de 
dat de nieuwe bewoners kennis maken 
met hun nieuwe huis, maar zal er ook 
voor zorgen dat de openbare ruimte 
van het hof tip top in orde is.

Hoe mooi is het dat zij, de nieuwe huis-
eigenaren, direct kunnen genieten van 
een mooie, groen ingerichte woonwijk? 
Een strakke straat en trottoir en zelfs al 
een beukenhaag die de voortuin scheidt 
van dit trottoir. Verderop vinden zij een 
mooi groen plantsoen met jong fris gras 
en in bloei staande bomen. Hier vinden 
ze geen stoffige bouwwegen modder-
plassen of ander bouwvuil, nee de ko-
pers kunnen direct genieten van hun 
nieuwe huis en hun nieuwe wijk! 
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is op zoek naar: 

enthousiaste, patiëntvriendelijke  

allround en flexibel
Deze apotheek neemt voor iedere patiënt de tijd en geeft iedere patiënt de aandacht die hij/zij verdient. We proberen 

telkens onze diensten en service te verbeteren. De sfeer is informeel en prettig. Daarnaast bieden we goede arbeidsvoorwaarden.

Stuur een brief met motivatie en curriculum vitae naar: 
‘De Haagse Apotheek’, t.a.v. Louis van den Reek, Pastoor van Spaandonkstraat 18, 4813 BS Breda 

of mail naar louis@vandenreek.nl.

 ONDERSTEUNEND MEDEWERKER M/V

NIEUW...
WORSTENBROOD

VAN POL
Lekkerrrrr...!
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Heerlijk tennissen in Princenhage –  op 4 mooie all weather banen- 
met sportieve en enthousiaste leden – en eigen paviljoen 

 

Activiteiten kalender: 

- 11 juni  - bbq voor alle tennisleden met/zonder partner 
- 3 juli – Ouder-Kind toernooi 
- binnenkort Vriendje/Vriendinnetje toernooi Jeugd 
- 1e week September Clubkampioenschappen volwassen 
- In September Clubkampioenschappen Jeugd 
- Husseldagen elke week op maandag/woensdag/vrijdag 

Nieuwsgierig? Kom gerust eens langs om te kijken onder  

het genot van een drankje op het terras! 

Heerlijk tennissen in Princenhage – op 4 mooie all weather banen –  

met sportieve en enthousiaste leden – en eigen paviljoen

Activiteiten kalender:

• 11 juni  - bbq voor alle tennisleden met/zonder partner

• 3 juli – Ouder-Kind toernooi

• Binnenkort Vriendje/Vriendinnetje toernooi Jeugd

• 1e week September Clubkampioenschappen volwassen

• In September Clubkampioenschappen Jeugd

• Husseldagen elke week op maandag/woensdag/vrijdag

Nieuwsgierig? Kom gerust eens langs om te kijken onder 

het genot van een drankje op het terras!

Ontredderd 
Verdwaald, helemaal de weg kwijt,  
totaal van het padje, ontredderd, ont
hand. En dat midden in het dorp waar 
ik nu al bijna twintig jaar woon. Maar 
ik ben niet de enige die de kluts kwijt 
is. Van diverse kanten hoor ik dorps
genoten aan elkaar vragen: ‘Witte gij 
misschien waor…?’ En verder komen ze 
niet. Want niemand weet waar ze het 
moeten zoeken. Niet links, niet rechts.

COLUMN Maar dan zijn er plotseling verkeersrege
laars. Gekleed in gele outfits. Vriendelijke 
jongens en meisjes die overal de weg 
kennen en die ook graag even meelopen. 
Naar de zakjes met sauce Hollandaise, 
de geraspte kaas en de Ben en Jerry 
classic Mix.

Jawel, u raadt het al: ondergetekende 
en andere Appieadepten hebben het 
een week zonder hun vertrouwde super
markt moeten doen en waren gedwongen 
hun gading aan de overkant te gaan 
halen. Niks mis met de spullen die ze 
daar verkopen, maar dan moet je ze wel 
weten te vinden. En dat heb je niet een 
tweedrie voor mekaar.

In je eigen super kun je de weg dromen, 
heb je je vaste route, zet je ook je bood
schappenlijstje thuis alvast in de goede 
volgorde. Rechts de uien en sinaasappelen, 
links de sprieten sereh en de rucola. Om 
maar eens een binnenkomertje te noemen. 

En niet naar buiten gaan zonder toilet
papier. Of zonder vuilniszakken.
Ik ben zelf overigens iemand die dage
lijks de boodschappen doe en omdat 
ik ook meestal kook, bepaal ik pas in 
de winkel wat we die avond gaan eten. 
Een opvallend stickertje met 35 procent 
korting wil dan weleens de aandacht 
trekken, maar is zeker niet leidend.

En heb ik nou ontdekt welke super goed
koper is? Nee, daarvoor is een week te 
kort. En zijn ze bij de ene nou vrien
delijker dan bij de andere? Ik zou het 
niet weten, maar ik blijf gewoon trouw 
aan Appie. Daar hebben ze bovendien de  
altijd vrolijke Kees achter een van de 
kassa’s en die noemt mij nog steeds  
jongen, terwijl ik toch 63 ben en  
binnenkort opa word.

Daar blijf je toch jong bij?

Rosé Lokhoff
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ALTĲ D DICHTBĲ 

Maak een foto van het rentevoor-
stel of jaaropgave van uw bank.

Weten of u ook kunt profi teren van de historisch 
lage hypotheekrente? 

Stuur ons een app’je en ontvang een 
aantrekkelĳ k voorstel binnen 24 uur.

1

2

3

06 88 88 0001
App of sms de foto naar 

U ontvangt direct een reactie.

Binnen 1 werkdag nemen we con-
tact met u op voor het bespreken 
van de mogelĳ kheden.

Vertrouwd  Verzekerd  Veldsink
WT_adv_LastMinuteCelebrity_188x135mm_WijkPhage_Robinson.indd   1 03-06-16   15:10
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Kom kennismaken 
met de Aanloop
In deze snel veranderende samen
leving met alle veranderingen in de 
zorg en de komst van de WMO is het 
voor veel mensen lastig 
om hun weg te vinden om 
mee te doen in de maat
schappij.

Verschillende gemeenten vinden het be-
langrijk dat er plekken zijn waar inwoners 
terecht kunnen voor ontmoeting en con-
tact met anderen, zo ook de gemeente 
Breda. Deze ontmoetingsplaatsen noe-
men we Aanlopen. Een Aanloop biedt 
mensen ruimte voor bezinning en steun 
om weer in eigen kracht te komen. Dit 
kan door het ontdekken van eigen kwali-
teiten, door een oriëntatie op lokale activi-
teiten of misschien wel door het oefenen 
van vaardigheden. De begeleider van de 
Aanloop kan met de bezoeker meeden-
ken. Ben je liever bezig dan kan je ook 
ontspannende bezigheden meebrengen 
van huis zoals hand -en breiwerk of een 
eigen tablet.

Dobbelsteen
Binnen elke locatie is er altijd een actuele 
krant aanwezig, klein hobby materiaal 
en spelletjes. Op de locaties waar een 
avondopenstelling is, is er ook de gele-
genheid om samen een maaltijd te koken 
en gezellig samen te eten. U kunt ons 
vinden in de Dobbelsteen, iedere woens-
dag 9.30-12.30 uur. Voor meer informa-
tie kunt u kijken op onze website dae@
ggzbreburg.nl of Facebook: de Aanloop 
of stuur een mailtje naar teamaanloop@
ggzbreburg.nl

SKIP kinderweekend

dan mogen je ouders je zondagochtend 
ophalen tussen 10.45 en 11.00.
Deze dag kost €1,50. De betaling hier-
van vindt plaats bij binnenkomst op het 
kinderweekend.

Zondag 
Op zondag 5 juli om 13.00 uur zijn jul-
lie weer welkom op de dorpswei. Dan 
zullen er verschillende kleine spelletjes 
klaar staan. Deze dag is vooral gericht 
op groep 1 t/m 6. Om 15.00 mogen je ou-
ders je weer op komen halen. Op zondag 
is de entree gratis.
Om je in te schrijven, bezoek je onze 
website www.skipprincenhage.nl. Hier 
vind je het inschrijfformulier dat je in 
kunt vullen en op kunt sturen naar kin-
derweekend@skipprincenhage.nl Let op 
invullen en opsturen vóór 26 juni!! Na in-
schrijving ontvang je een bevestiging en 
vervolgbrief. Heb je nog vragen over dit 
fantastische weekend? Dan kan je bel-
len met de SKIP-o-foon: 06-47440075  of 
stuur ons een e-mail: kinderweekend@
skipprincenhage.nl

Het kinderweekend van vorig jaar was 
een groot succes. Daarom organiseert 
S.K.I.P. dit jaar weer een geweldig Kin
derweekend en mogen de groepen 7 
en 8 zelfs blijven slapen! We zijn hard 
aan het werk om er een super leuk 
weekend van te maken. Jullie zijn wel
kom op zaterdag 9 en zondag 10 juli op 
de Dorpswei (Dreef 8).

Er zijn allerlei leuke activiteiten, zoals 
springkussens, spelletjes en creatieve 
activiteiten.  Op zaterdagavond mag je 
zelfs blijven eten en is er nog een bingo. 
We beginnen zaterdag om 13.00 uur voor 
de groepen 1 tot en met 4 op de Dorps-
wei met leuke spellen en luchtkussens.
’s Avonds zorgen wij dat jullie met zijn al-
len lekker kunnen eten. Na het eten is er 
om 18.00 uur een bingo. Hierbij nodigen 
wij ook jullie papa’s en mama’s uit om jul-
lie te komen helpen als je de getallen nog 
niet zo goed kent. Om 18.30 is de dag 
voor jullie weer afgelopen.

Groep 5 t/m 8
Voor de groepen 5 tot en met 8 begint 
de activiteit zaterdag om 14.30 uur  op 
de Dorpswei. Op zaterdagavond mag je 
zelfs blijven eten en is er nog een bingo. 
Ook is er weer een disco met als thema 
Black and White en die vindt plaats in de 
Koe. Mocht je alleen naar de Disco wil-
len, dan begint deze om 20.00. Je ouders 
kunnen je daar op komen halen tussen 
22.15-22.30. De disco is om 22.30 afge-
lopen. Mocht je niet willen blijven slapen 
en dan naar huis willen kunnen je ouders 
tussen 22.15 en 22.30 ophalen bij het ge-
meenschapshuis de Koe. Blijf je slapen, 

Team Princenhage wint NAC Street League
eerste plaats was hiermee een feit voor 
team Princenhage en alle teamleden kre-
gen een seizoenkaart van NAC voor het 
komend seizoen.

NAC Ladies Street League
Ook was er nog een zogeheten bonus/
malus competitie. Hiervoor zijn punten 
te scoren door sportief gedrag en buurt-
bijdrages voor de wijk. Ook deze compe-
titie is gewonnen door Princenhage maar  
omdat zij de hoofdprijs al hadden ging 
de prijs naar de nummer 2 in deze com-
petitie, team Tuinzigt. Dit jaar deed Prin-
cenhage ook mee met een team in de  
NAC Ladies Street League. Ondanks dat 
velen nog nooit eerder hadden gevoet-
bald hebben de dames een prima pres-
tatie neergezet, ze werden uiteindelijk 
3e van de 7 deelnemers. In de Bonus/ 
maluscompetitie zijn de ladies uit  
Princenhage eerste geworden. Hiervoor  

worden ze beloond met een clinic 
beachsoccer bij Breda Beach met aan-
sluitend een heerlijke avondmaaltijd.

Princenhage
De teams uit Princenhage hebben een 
super goed seizoen doorgemaakt en 
de wijk Princenhage goed gepromoot. 
Komend seizoen komt er wederom een 
NAC Street League competitie. Lijkt het 
je leuk om mee te doen neem dan een 
kijkje opwww.nacstreetleague.nl of op de 
facebookpagina’s: NAC Street League  
team Princenhage en NAC Ladies Street 
League team Princenhage. Je kunt  
je op de site van NAC Street League  
online aanmelden als je in de leeftijds-
categorie 12 t/m 16 jaar valt. Hopelijk  
komen er voldoende aanmeldingen  
binnen en kunnen we komend seizoen 
Princenhage weer vertegenwoordigen 
met meerdere teams.

De jongens van het team Princenhage 
hebben zondag 29 mei voor de tweede  
keer achter elkaar de NAC Street  
League gewonnen. Van de 12 deel
nemende teams uit diverse wijken uit 
Breda was Princenhage de sterkste.

Met een kleine voorsprong gingen team 
Princenhage de finaledag in. De eerste 
wedstrijd was meteen tegen de nummer 2. 

Seizoenkaart van NAC
Dat er veel op het spel stond was wel te 
merken. Het was een pittige wedstrijd 
die door team Princenhage met 3-2 werd 
gewonnen. Toen ook de tweede wedstrijd 
werd gewonnen kon het haast niet meer 
fout gaan. Wellicht was dat de reden van 
het verlies in de derde wedstrijd. Daarom  
werd er in de vierde en tevens laatste 
wedstrijd nogmaals vol tegenaan gegaan 
en werd deze wedstrijd gewonnen. De 
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Acties zijn gelding vanaf donderdag 9 juni t/m zondag 19 juni 2016.
www.allure bloemen en planten.nl

Ettensebaan 21, Breda 
Ingang winkel aan Adriaan
Klaassenstraat
076 - 522 83 12

7 dagen per week open:
Ma.   12:00 - 18:00u 
Di-Vr.  09:00 - 18:00u.
Za.    09:00 - 17:00u
Zo.    12:00 - 17:00u.

Heerlijke huisparfum die de lucht reinigt:

Eerste	  volgende	  plaatsing	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Volgende	  plaatsing	  

Wijnans Advocatuur is vanuit Breda en Dongen
werkzaam onder meer op het gebied van arbeids-
recht, huurrecht, echtscheidingen en overig 
familierecht, geldvorderingen, beslagleggingen,
letsel schades, schadevergoedingen.

Zie voor meer rechtsgebieden, het spreekuur en
voor het maken van afspraken de onderstaande
website.

mr A.P.G.J.A. Wijnans advocaat

Heilaarstraat 172
4814 NR Breda (Princenhage)
T: 076 - 88 70 815 F: 0847 - 500 810

E info@wijnansadvocaat.nl 
I www.wijnansadvocaat.nl

Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies

Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

www.crielaers.com | 06 215 906 30  |  076 53 24 640
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Vrijdag 10 jUNi

SigNeerSeSSie 
iN MULtibOek 
PriNCeNhage

Vrijdagavond 10 juni is Kees Rijvers te gast bij 
Multiboek Princenhage. Vanaf 19.00 uur signeert 
Kees de over hem geschreven biografie Prof. Zijn 
stempeltje heeft hij voor de zekerheid bij zich. “Ik 
wil geen mensen teleurstellen, iets erbij zetten kan 
altijd”, aldus Kees. Kees signeerde al in de Koe. 
Dat was niet geheel naar de zin van Wim Mensen.  
“Kees komt hier regelmatig en ik zei: Nu ga je  
signeren in de Koe maar de enige boekhandel van 
Princenhage sla je over”. Waarop Kees antwoordde: 
“Je dacht toch niet dat ik een 2e thuiswedstrijd aan 
me voorbij liet gaan; ik zal er zijn!”

Vrijdag 10 jUNi

aaNkOMSt 
aVONdVierdaagSe
Komende week zullen meer dan 1000 wandelaars 
zich wagen aan de Princenhaagse Avondvierdaagse. 
Op  vrijdag bent u van harte uitgenodigd om de lopers 
feestelijk te ontvangen op de Haagsemarkt. De eerste 
lopers worden iets voor de klok van acht verwacht op 
onze markt. 

Niet VergeteN!

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 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 advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling 

dient uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing voldaan te zijn 

op rekening NL84 RABO 0142 4973 63.

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,-

Diverse soorten  
tafelzeil

normaal 8,99-14,99 p.m.

nu vanaf € 5,- per meter 

deZe Week iN

PriNCeNhOf
MaaNdag 13 jUNi 

fietSeN

Op initiatief van de KBO kun je maandag 
13 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 17 jUNi 

WaNdeLeN

Op vrijdag 17 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.
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Niets om aan
te trekken? 
Wij hebben 
jouw look!

Haagsemarkt 6
4813 BA Breda
076 532 42 26
www.zezmode.nl

/zezmodebreda
zezmode_breda

/zezmodebreda

zezmode_breda

/zezmodebreda

zezmode_breda

>

Kyra&Ko l Aaiko l Penn&Ink l JapanTKY l Sylver l Moscow l NIKKIE l Supertrash l Geisha 
Kocca l Please l La Fée Maraboutée l Unisa l Via Vai l YAYA l SPM l Cowboysbag

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 

Op een mooie locatie, in de wijk “Princenhage”  
gelegen, zeer goed onderhouden royale vrijstaande  
woning met zeer riante, multifunctionele ruimte van  
ca. 82 m². De woning is in 2010 gemoderniseerd en  
ligt in de nabijheid van de gezellige “Haagsemarkt”,  
diverse voorzieningen en uitvalswegen. Dit object is  
zeer geschikt om wonen en werken te combineren of  
voor dubbele bewoning (mantelzorg). 
 
 

Vraagprijs: € 450.000,- K.K. 
Opp. perceel:ca. 502 m² 
Inhoud woning: ca. 440 m3  (excl. multifunct. ruimte) 
Woonopp.: 110 m² en multifunct. ruimte ca. 82 m² 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 Tel.: 076-522 71 94  
 

  

lambregtsmakelaardij.nl 
 
                  
www.lambregtsenswe
ep.nl 

  TE KOOP: Adriaan Klaassenstr. 65 

Tel.: 076-522 71 94
www.lambregtsmakelaardij.nl

Op een mooie locatie, in de wijk “Princenhage” gelegen, zeer 
goed onderhouden royale vrijstaande woning met zeer riante, 
multifunctionele ruimte van ca. 82 m². De woning is in 
2010 gemoderniseerd en ligt in de nabijheid van de gezellige 
“Haagsemarkt”, diverse voorzieningen en uitvalswegen.  
Dit object is zeer geschikt om wonen en werken te combineren 
of voor dubbele bewoning (mantelzorg).
Vraagprijs: € 450.000,- K.K.
Opp. perceel:ca. 502 m²
Inhoud woning: ca. 440 m3 (excl. multifunct. ruimte)
Woonopp.: 110 m² en multifunct. ruimte ca. 82 m²

nooren van der avoird
 

sinds 1930
Méér dan 85 jaar comfort
en zekerheid

dreef 63 - 4813 ee breda
toonkamer esserstraat 1a

076-522  29  44
www.noorenvanderavoird.nl

rolluiken
zonneschermen
markiezen
horren
luxaflex
timmerwerken
vouwwanden

eigenaar Wim Nooren

Designed by L ex®. Inspired by you.

 

Terraszonwering.

Ook adverteren?
Neem contact op via 

advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com
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COLOFON

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

JOHANNESKERK

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, 
Haagsemarkt 4, tel. 5213873. 
Website: www.nazarethparochie.nl
E-mail: martinus@rkbredawest.nl 
Elke dag is één pastor bereikbaar voor uit-
vaarten, ziekenzalving en ziekenzegen en 
andere dringende vragen. U kunt contact 

MARTINUSKERK opnemen via tel: 06 14 96 21 11. Pastores 
Paul Heye, Giny van der Korput, Adrie Lint 
en Henny Spooren-Schaart. 

Weekend 11-12 juni. 
11e zondag door het jaar 
Zondag 11 uur. Eucharistieviering met als 
voorganger pastoor Paul Heye. Het Fran-
ciscuskoor verzorgt de zang.

Misintenties 
Zondag 11 uur. Overleden familie Spren-
kels, Toon Marijnissen, Pa en ma Theeu-
wes, Jac van Haperen, Overleden Ou-
ders Rommers-van Nijnatten, Overleden 
familie van Gorp.

Engelse viering
Zondag om 14.00 uur is er een Engelse 
viering, waarin pater Savio zal voorgaan. 
U bent van harte welkom.

Bedevaart naar Rome
Het bisdom Breda organiseert een be-
devaart naar Rome van 14 tot en met 19 
november. De Nederlandse dag is op 15 
november. Aan het einde van de ochtend-
viering, waarin Nederlandse bisschop-
pen zullen voorgaan, zal paus Franciscus 
de bedevaartgangers toespreken. Meer 
info op info@vnb.nl of op het secretariaat 
Haagsemarkt 4, tel. 5213873

VerS iN ’t aOgje

Kerkdienst 12 juni:
Deze zondag is er een gezamenlijke 
dienst van de wijkgemeente Midden-Zuid 
in de Markuskerk, Hooghout 96. Aanvang 
10.00u. en ds. Saskia van Meggelen gaat 
voor. Geen dienst in de Johanneskerk.

Kinderkerk, crèche
Alle kinderen zijn welkom in de Markus-
kerk; ook voor de allerkleinsten is er op-
vang geregeld.

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

Kosterij Johanneskerk
Dhr.H.v.Wijk. Tel. 8871215

Wijkblad Princenhage is een uitgave van  
de Stichting Wijkblad Princenhage.

Redactie:
Joop Willemsen (eindredactie) 
Helma Raaijmakers Olga van Gils
Armin Floren Ron van Zundert 
Internet:
wijkbladprincenhage.net
facebook.com/wijkbladprincenhage
Kopij inleveren:
Vóór donderdag 19.00 uur, via 
wijkbladprincenhage@gmail.com
Penningmeester: 
Corné Wijnings
Banknummer: NL84RABO 0142 4973 63
t.n.v. Stichting Wijkblad Princenhage
Advertenties:
Opgeven uiterlijk zaterdag voor 17:00 uur via 
advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com
Bezorgklachten/ aanmelden als bezorger:
wijkbladprincenhage@gmail.com
Druk: DRD Support, www.drd-support.nl

Wijkblad Princenhage verschijnt 40 maal per 
jaar in een oplage van 6.500 ex. Niets mag 
uit het Wijkblad worden overgenomen zonder 
toestemming van de redactie.

Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers
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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 

Rouwwttrk spttcialist
Gtititititititi tititi tititi tititititititititititititititi 
titititititi titititi tititi tititititititititititititititi titi 
tititi titititititititititititi tititi titi tititititititi 
tititititititititititititi

Bottktttttttt
tttiti titititititi tititititi tititi titititititi titititititttiti titititi 
ti tititititititititititi ttti tititititititi titititititi titi tititi tititi 
titititititi tititi titititi titititititi titititi ti titititititi

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

	  	  	  Vrijdag	  10	  juni	  om	  19.00	  uur	  SIGNEER	  Sessie
	  	  	  	  	  	  door	  Kees	  Rijvers	  &	  kleindochter	  Antje

VADERDAG	  CADEAU	  TIP	  !!!!!

Boeken
Tijdschriften
Speelgoed
Kantoorartikelen

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Boekprijs: Snoep	  afdeling
19,99€	  	  	  	  	  	   Wenskaarten

Gift	  Artikelen
Stomerij
Rookwaren

Haagweg	  435
4813	  XD	  	  Princenhage	  -‐	  Breda
076	  -‐	  5143320


