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W I J K B L A D

Jongerenkoor Princenhage bestaat 40 jaar
“Vriendschappen voor het leven gesloten”

het voorjaar en het oliebollen bakken met 
Oudjaar. Ook wordt door ons ‘de Lap-
zwans’ in elkaar gezet en bij de ‘Vocale 
Generale’ in de Koe verkocht. We zijn 
gewoon een gezellige groep waarbij het 
zingen natuurlijk voorop staat. Bij de af-
sluiting van het kerkjaar zingen wij mee 
in de meerkorenviering en  voor ons is 
het hoogtepunt het zingen in een van de 
vieringen op Kerstavond en een ander 
hoogtepunt is de deelname aan het Nati-
onale Korenfestival in Rijsbergen.

Iedere eerste zondag van de maand 
zingt het Jongerenkoor in de viering van 
11.00 uur in de Martinuskerk. Sinds kort 
hebben wij (een heel goede) nieuwe  
dirigent, Marjon Dries. Wij hopen dan 
ook dat meer  jongeren zullen aansluiten 

bij ons koor, dat nu 25 leden telt. Geïn-
teresseerden kunnen zich aanmelden 
via info@jkpbreda.nl of op vrijdagavond 
in de Martinuskerk komen ‘proeven’ van 
de sfeer. Voor wat betreft de viering op 
8 oktober roepen wij oud-leden op om 
naar de oefenrepetities op 16 en 30 sep-
tember te komen, zodat we met zoveel 
mogelijk leden en oud-leden een mooie 
viering kunnen verzorgen.

Bij dit jubileumjaar staan we op verschil-
lende manieren stil en daar horen feest-
jes bij. Zo zijn we in het voorjaar naar 
Bobbejaanland geweest en gaan we in 
de herfstvakantie met zijn allen naar de 
Ardennen. Na afloop van de viering op  
8 oktober zien we elkaar op de reünie in 
de Vlaamse Schuur”.

Door: Helma Raaijmakers

Op zaterdag 8 oktober is er 
om 19.30 uur een viering in 
de Martinuskerk ter gelegenheid van 
het 40-jarig bestaan van het Jongeren-
koor Princenhage.

Oud-leden met aanhang, kinderen, ouders 
en vrienden zijn daarbij van harte uitge-
nodigd. Kortom, iedereen is welkom bij 
deze viering, waarin uiteraard het jongeren-
koor, samen met oud-leden gaan zingen, 
spelen en dirigeren..

De sfeer is in die jaren hetzelfde gebleven
Onder leiding van dirigent Carel Linde-
boom en onder geestelijke begeleiding 
van pastoor Dirven is in september 1976 
het JKP van start gegaan. In de daarop-
volgende jaren groeide het koor uit tot 80 
leden. Veel of minder leden, de sfeer in 
de groep is in die 40 jaren hetzelfde ge-
bleven. Buiten het repeteren op vrijdag-
avond in de Martinuskerk is het altijd een 
hechte groep gebleven waarin vriend-
schappen voor het leven zijn gesloten. 
Bij enkele van die  vriendschappen 
kwam het zelfs tot een huwelijk!. 

“We barsten van de tradities”
Yikke Goossens, voorzitter van het Jongeren-
koor is enthousiast over het koor: “We 
barsten intussen van de tradities die elk 
jaar weer terugkomen, zoals deelname 
aan het korenfestival in Rijsbergen in het 
eerste weekend van juni, het deelnemen 
aan de dorpskwis, een koorweekend in 
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kerk in 1995 is in verkorte versie te zien. 
Maar ook  de uitzending vanuit Satelliet 
uit 1992 waarvan de opbrengst bestemd 
was voor de restauratie van de Martinus-
kerk wordt getoond. Tevens kunt u kennis 
maken met muziek die in Princenhage is 
geproduceerd. zoals o.a. platen van de 
Turfstekers, een bandje  ‘Zo klinkt Prin-
cenhage’ en diverse carnavals- en feest-
nummers.
De tentoonstelling is geopend op zon-
dag 11 september van 13.00 - 17.00 uur 
in het Princenhaags Museum, Haagweg 
334bis. Verder is de expositie ook te 
bekijken op 9 oktober, 12 november en 
11 december en iedere woensdag van 
10.00 -12.00 uur.

‘Wie schrijft die blijft’ met als ondertitel   
‘in de pen voor dorp en vereniging 
verluchtigd met beeld en opgeluisterd 
met muziek’  is de naam van de nieuwe 
tentoonstelling die zondag 11 september 
begint in het Princenhaags museum. 
Het jubileum van het wijkblad was de 
aanleiding voor deze tentoonstelling  
en vormt een belangrijk deel van de 
expositie. Bijna alle jaargangen zijn in 
te zien en het foto archief is beschik-
baar gesteld. Dat archief is zo uitge-
breid dat er elke openingsdag een an-
dere selectie foto’s te zien zal zijn.

Maar  er is meer. Ook “De Kleine Trom”, 
een maandblad dat werd uitgegeven 
door harmonie Cecilia tussen 1951 en 
1969, is in te zien.  Ook de verenigings-
bladen van o.a. Scouting, Jongerenkoor 
en SIVO maken deel uit van de expositie 
en verder zowat alles wat door Princenha-
genaars over  Princenhage  of inwoners 
ervan is geschreven. De volledige serie 
van werkgroep Hage is aanwezig, de 
uitgave van VVV Princenhage uit 1932, 
boeken over het dorp en de kerken, kort-
om het is teveel om op te noemen.

Princenhage was ook regelmatig op de 
landelijke televisie. Er is in 1990 zelfs 
een uitzending geweest waarin het wijk-
blad een belangrijke rol speelde. Ook de  
eucharistieviering vanuit de Martinus-

50 jaar wijkblad in het  
Princenhaags Museum

S.K.I.P. Back 
to School
Hallo jongens en meisjes,
De zomervakantie is helaas weer voor-
bij, maar de S.K.I.P. activiteiten kunnen 
weer beginnen!

Om samen met jullie het nieuwe schooljaar 
goed te beginnen organiseert S.K.I.P. voor 
jullie een back to school middag. Op zon-
dag 11 september, zal de dorpswei wor-
den omgetoverd tot een speelpaleis met 
voor ieder wat leuks. Er zijn allerlei leuke 
activiteiten.

Het inschrijven van deze dag begint om 
12.30 uur op de de dorpswei (tuin Dreef 8) 
en om 13.00 uur starten we met de activi-
teiten. Om 16.00 uur kunnen je ouders je 
weer op komen halen. Om te zorgen voor 
een snelle inschrijving vragen we je om je 
naam en telefoonnummer bij de hand te 
hebben als het terrein op komt. Mocht er 
dan iets zijn kunnen we altijd contact op-
nemen met je ouders. Voor meer informatie 
en alle foto’s van het afgelopen jaar kijk je 
op www.skipprincenhage.nl.
Heb je nog vragen over deze fantastische 
middag? Dan kan je bellen met de SKIP-
o-foon:
06-47 44 00 75 of stuur ons een e-mail: 
info@skipprincenhage.nl
Tot ziens, Tot SKIP!

Medewerkers en bezorgers van het wijkblad in 1977. 
Vooraan v.r.n.l. Pastor Piet Berende, Herman Dirven, 
hoofdredacteur Jan van den Broek, lay-outman Jan, 
Wies Jansen, fotograaf Paul van den Bogaert en 
illustrator Willeke Hesseling.

€ 139.650,- aan subsidie toegekend 
voor de Martinuskerk

het is erg boffen. We hadden een aan-
vraag ingediend voor subsidie voor groot 
onderhoud. Er zijn mankementen aan 
bijvoorbeeld het dak, hekwerk, metsel-
werk ed. Het toegekende bedrag is be-
doeld voor groot onderhoud. De subsidie 
maakt deel uit van een 6-jarenplan. Het 
geld zal dus over een periode van 6 jaar 
uitgekeerd worden.”

Donaties
Kees van Oosterhout benadrukt dat het 
toegekende bedrag  minder is dan 50% 
van wat totaal nodig is aan onderhoud. 
“Ongeveer €200.000,- zullen we zelf 
moeten ophoesten. Deels kunnen we 
daarvoor terecht bij het Martinusgilde, de 
rest zal moeten komen uit eigen acties / 
donaties. Maar natuurlijk zijn we erg blij 
dat er zo’n groot bedrag wordt toegekend 
aan subsidie”, aldus van Oosterhout.

Door: Armin Floren

West-Brabant kan ongeveer 
een miljoen euro tegemoet 
zien voor de instandhouding van rijks-
monumenten in de regio. De Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 
donderdag 1 september bekendgemaakt 
dat de Martinuskerk € 139.650,- krijgt 
toegekend voor de instandhouding 
van het rijksmonument. Ieder jaar ver-
deelt het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap geld voor de 
instandhouding van monumenten.

Het hoogst toegekende bedrag van de 
provincie was voor de Martinuskerk:  
€ 139,650,00. Kees van Oosterhout van 
het parochiebestuur: “We hoorden zater-
dag 3 september dat het bedrag werd-
toegekend. Dat was mooi nieuws en 
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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

BALLETSCHOOL     NANA VANDER P LUYM

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

Rouwwerk specialist
Gevestigd aan het uitvaartcentrum 
Zuylen zijn wij gespecialiseerd in 
het samenstellen van de laatste 
bloemengroet.

Boeketten
Wij hebben altijd een aantal boeketten voor 
u klaarstaan. Op verzoek kunnen we ook ter 
plekke een mooi boeket voor u maken.

076 - 5220385 - Tuinzigtlaan 11, Breda

Princenstroom komt van de 
zon boven de meubelboulevard

Het groene hart van Princenhage

Duurzaam Dorp Princenhage start met 
een prachtig project. Een zonnecen-
trale voor ons dorp waar bewoners 
duurzame stroom van kunnen afnemen 
en waarin ze hun spaargeld tegen een 
mooi rendement kunnen beleggen. De 
Meubelboulevard stelt een deel van 
het dakoppervlak ter beschikking om 
zonnepanelen op te leggen. 

Mevrouw Jos de Bondt is de initiatief-
neemster van dit duurzame project. “Ik 
woon aan de Haagsemarkt 25 in een 
stadsmonument. Niet echt een geschikt 
pand om zonnepanelen op de plaatsen. 
Ik zocht dus een geschikt dak. Toen ben ik  
verder gaan denken en met Arie Roobol 
gaan praten. Eerst leek het me een goed 
plan om het dak van Albert Heijn te ge-
bruiken en daar een grote centrale te 
bouwen. Arie vertelde dat er ook goede 
mogelijkheden zijn op de meubelboule-
vard. En daar gaat de centrale nu komen. 
Samen hebben we de naam bedacht: 
Princenstroom.”

BRES Breda en Duurzaam Dorp
Jos nam contact op met BRES Breda, de 
lokale energiecoöperatie die veel ervaring 
heeft met dit soort energieprojecten. Jan 
Schouw, directeur van BRES, zocht uit 
wat haalbaar zou zijn. “Ons doel is om 

zoveel mogelijk bewoners te laten profite-
ren van dit project. Jan zocht voor ons uit 
welk subsidiesysteem het beste past. Dat 
blijkt het Postcoderoossysteem te zijn”, 
vertelt Jos. Ze zocht ook contact met 
Duurzaam Dorp Princenhage, dat ook al 
bezig was met zoeken van dergelijke lo-
caties. “Toen we eenmaal wisten dat het 
plan haalbaar was, leek het me beter om 
het over te dragen aan deze groep en-
thousiaste verduurzamers. Nu werken we 
allemaal prima samen. Ik zit inmiddels in 
het bestuur van BRES en volg het project 
op de voet.”

Informatieavond 8 september
Als je binnen de postcode 4813 of 4814 
woont, bof je, vindt Jos, want dan val je 
binnen de Postcoderoos van de nieuwe 
Princenstroom zonnecentrale. Hoe het 
precies werkt met aanschaf van je eigen 
zonnepanelen, welk rendement wordt 
verwacht en wat je kunt doen met je ener-
giecontract vertellen vertegenwoordigers 
van Duurzaam Dorp Princenhage en 
BRES Breda op donderdagavond 8 sep-
tember. Dan is er een informatieavond 
in de Johanneskerk: aanvang 20:00 uur. 
Vrije inloop.
Meer weten?
BRES: ikdoemee@bresbreda.nl
Duurzaam Dorp: 
duurzaamdorp@gmail.com

Inschrijven Weilandgames 
nog mogelijk

Het spektakel begint die dag om 12:00 
uur en rond 17:00 uur vindt de prijsuitrei-
king plaats. Entree is uiteraard gratis.
Namens Stichting C.C. ’t Aogje en  
Stichting Gemeenschapsaccommodaties 
Princenhage,

met sportieve groet,
Mieke Voesenek & Wibout van Dort.

De grote vakantie is weer voorbij, dus 
hoog tijd voor het volgende, namelijk  
de 13e editie van de WEILANDGAMES 
op ZONDAG 25 SEPTEMBER 2016  
georganiseerd door Stichting C.C. ’t Aogje 
en SGAP.
De onderdelen bestaan ook dit jaar weer 
o.a. uit een hindernisbaan, waterglijbaan, 
tactische en denkspellen. Kortom voor ie-
dereen wat wils. Wie verslaat dit jaar team 
Streetleage, de winnaars van 2015? Er 
kunnen maximaal 10 teams deelnemen 
en strijden om de eer en de prijs van  
€ 100,00. Iedereen kan met de Weiland-
games meedoen: families, buren, vrienden, 
clubteams, etc. Een team bestaat uit  
(minimaal) 5 personen inclusief een  
captain. Inschrijven kan vanaf nu tot  
uiterlijk 19 september a.s. via e-mail  
weilandgames@cctaogje.nl 
De volgorde van binnenkomst is bepalend 
voor deelname.
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KLEINERE WERKEN & ONDERHOUD

Een lekkage, een barst in uw glas-in-lood-raam, scheur in de gevel, een muur plaatsen of uitbreken, houtrot in de kozijnen, stankoverlast uit de 
kruipruimte, kromme deuren of afgebrokkeld stucwerk? Het zijn stuk voor stuk de wat kleinere zaken die u snel en goed wil oplossen, zodat uw 
pand in prima conditie blijft. Bouwbedrijf Balemans regelt het. Wanneer is uw pand aan de beurt? 

Kijk op www.balemans.nl of volg ons via facebook.com/BalemansBouwbedrijf

BOUWBEDRIJF BALEMANS B.V. | HOENDERPARKWEG 14 | 4838 BK BREDA | T 076-5212901 | INFO@BALEMANS.NL

VAN  
NATURE 
ZIJN WIJ 
ONDER 
HOUDENDE 
TYPES.

14223002_ADV_Balemans_A5.indd   1 21-01-15   12:17

Haagsemarkt 8, 4813 BA Breda
Tel. (076) 521 69 46

Internet: www.labarrique.nl
E-mail: haagsemarkt@casema.nl

Een mooie ontdekking!
Op vakantie aan het Gardameer en 

beleef je een mooie ontdekking. 
Tijdens ons bezoek aan wijnhuis 
Monte zovo in Venoto maakte we 

kennis met CALIGO 2013.

Een wijn gemaakt van 80% Corvina 
druif en 20% Cabernet sauvignon. 

Deels hout gelegerd. 
 

Een volle wijn, mooi fruit en  
een fluwelige zachte afdronk.
Een uitstekende combinatie  

met de kaas Occelli al Barolo.

Haagse markt 8, Breda   |  076-5216946  |  www.labarrique.nl

NU  
van € 9,95  

voor  
€ 8,45 Actie geldig tot en met 24 september

Nu op de proeftafel!

Haagse markt 10, Breda   |  076-8895117  |  www.kaatje-jans.net

Kaastip: Occelli Al Barolo
Dit is een bijzondere kaas, gemaakt 

van zowel geiten- als koemelk uit  
het noorden van Italie. 

 
De kaas krijgt 12 maanden  

de tijd om te rijpen. Tijdens  
die lange rijping wordt de kaas  

bedekt met de schillen van geperste 
druiven (Nebbiolo) en krijgt  
de kaas een intense smaak.  

De kleur is strogeel en hij is wat brok-
kelig van structuur. Een leuke en  

gewaagde match met de wijn Caligo  
van Azienda Monte zovo!

 
100 gram  € 3,99
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Muziektaal 

Wie schrijft die blijft. Natuurlijk gaan 
wij onze boekskes die we hebben ge-
wrocht, op verzoek van Frans Langen, 
wegleggen op de tentoonstelling van het 
Princenhaags Museum 10 september 
a.s. Mijn nieuwe NAC-boek, idolen en  

COLUMN
iconen wordt nu gebonden en gedrukt. 
Ik volsta dus met het script.
We zullen veel meer zien dan dat. Alles 
wat Princenhage op de kaart zette van 
Kleine Trom, tot ‘verrekijk’ dan wel tele-
visie; de wijkbladen met Princenhaagse 
items. Bij mijn eigen boeken zou ik graag 
het boekske leggen ‘vijftig jaar Pallieter’ 
aan mij geschonken door Ronald Ver-
hulst. Daarin valt de regen lijkt sabels, 
striemend dus, en bibbert de hitte als ze-
nuwachtig water; een ezel balkt als een 
verroeste pomp. En het water van de 
Nete is schelblinkend als de rug van een 
vis. Wij kennen de oude gezangen niet 
meer. Want deze muziektaal van Felix 
Timmermans  is ons vreemd geworden. 
“Kleuren is alles in alles!”,  roept Pallie-
ter en hij somt ze op van bronsbruin tot 
wierookblauw.

Felix laat een windeke door de wolken 
wandelen en schrijft hoe Pallieter er 
deugd van had te zien ‘hoe de wind in 
witte vrouwenbroeken spande alsof er 
waarlijk billen in staken’. Al in die tijd 
waren er bloedzuigers die vonden dat dit 
soort taal op de index hoorde, d.w.z. ver-
boden moest worden door de kerk. Maar 
binnen die kerk zijn er dan weer die dat 
niet pikken. De priester Vercammen laat 
in genoemd boekje, dat Ronald mij heeft 
gegund, zien hoe vol leven de beeldende 
taal van Timmermans is. Hij geeft aan 
dat wie de moed heeft de pen in de inkt-
pot te doppen, zonder zich te verliezen 
in compromisloze zinnen, waarlijk vrij  
is. Dat wie zijn geheel eigen lied zingt, 
los van de leeftijd die we gaan bereiken, 
dat die blijft!

Rinie Maas

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. MET BROOD
VAN POL 
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Wanneer  Zondag 16 oktober 2016
Waar  Golfpark ‘De Turfvaert’, Rijsbergen
Met wie  48 Aogse Golfers
Prijzenpot  U maakt kans op eeuwige roem  
 (én leuke prijzen)
Kosten  € 75,- all inclusive

Programma
09:00  Ontvangst met koffie en thee
09:15  Welkomstwoord wedstrijdleiding
09:30  Warming up
10:00  Aanvang wedstrijd (stableford)
14:20  Binnenkomst eerste speler
14:30  Bijkletsen met een hapje en drankje
17:00  Start borrel Don Qui John
18:00  Prijsuitreiking en buffet Don Qui John

Dankzij onze sponsoren hebben we de bijdrage voor dit evenement be-
perkt kunnen houden tot € 75,- per deelnemer inclusief lunch en buffet 
exclusief drankjes. Partners of vrienden zijn van harte welkom tijdens 
het buffet (extra bijdrage € 25,- p.p.).

Aanmelden
Stuur vóór 1 oktober een mail: cjafoesenek@ziggo.nl

Carlo Foesenek, Ben Sprenkels en Jurgen Quaars

UITNODIGING 
PRINCENHAAGS

GOLFKAMPIOENSCHAP

Openingstijden ijssalon
ma t/m zo van 14:00 tot 21:00 uur
(openingstijden zijn weersafhankelijk)

+31(0)76 532 74 67
info@hollyjolly.nl
www.hollyjolly.nl

T
E
W

Dreef 1, 4813 ED Princenhage, Breda

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,-

Vlijmscherp 
geprijsd!

bachmanmesje recht of krom

van € 7,99 
voor € 5,-
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Burgemeester Depla op 
werkbezoek in Princenhage

“Princenhage één van de pareltjes van Breda”

en ambities van deze stichting in 2017.
Op het terras van het Roode Hert werd 
nog verder gesproken over Princenhage. 
Voordat hij weer vertrok noemde Depla 
Princenhage één van de pareltjes van 

Door: Armin Floren

Op woensdag 31 augustus 
bracht burgemeester Depla 
een werkbezoek aan Princenhage.

Om 15.00 uur werd hij verwelkomd in 
de Dobbelsteen door de voorzitter van 
de Dorpsraad, mevrouw Marian Verheij. 
Na wat toespraken en een muzikaal  
intermezzo ging het hele gezelschap 
wandelend via het kerkpad naar de 
Haagsemarkt. Onderweg kreeg de  
burgemeester uitleg door diverse ver-
tegenwoordigers, zoals Arjan Mulders 
(voorzitter Princenhaags museum), Rini 
van der Linden (voorzitter Martinus gilde), 
Astrid Nouwens (voorzitter Ondernemers-
vereniging Princenhage).

Ambities
Rini van der Linden greep als voorzitter 
van de nieuwe stichting “Princenhage, 
dorp in Breda” de gelegenheid om de 
burgemeester te vertellen over de plannen 

Breda en vond dat het nu de hoogste tijd 
was om vanaf papier (de burgerbegro-
ting) successen te gaan boeken. 
Een uitgebreid verslag van het bezoek  
vindt u op onze site.

Laat dan uw administratie en belastingzaken over aan de 

experts van A.C. Koijen & Partners. Uw boekhouding kunnen 

we van a tot z verwerken. Volledig geautomatiseerd of via 

internet. Modern maatwerk met een persoonlijke en flexibele 

instelling. En met praktische online tools die u veel tijd 

en werk besparen. Ideaal voor start ups, gevestigde MKB-

bedrijven en ZZP’ers. Ontdek wat we voor u kunnen doen 

en maak vandaag nog een afspraak.

Wilt u vooral 
ondernemen in plaats 
van boekhouden?

Persoonlijke aandacht betaalt zich uit

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

www.ackoijen.com
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www.allure bloemen en planten.nl

Ma.  12:00 - 18:00u    Di-Vr.  09:00 - 18:00u.
Za.   09:00 - 17:00u     Zo.    12:00 - 17:00u.

Ettensebaan 21, Breda - 076 - 522 83 12
7 dagen per week open:

Nieuw in
Breda:

WINACTIE
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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 

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

Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies

Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

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

Adverteren?
Vraag naar de mogelijkheden:  

advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com
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ZONdag 11 septeMber

rOMMeLMarkt stiChtiNg C.C. ’t aOgje 
Op zondag 11 september 2016 organiseert Stichting C.C. ’t Aogje haar jaarlijkse rommelmarkt in gemeen-
schapshuis De Koe aan de Ambachtenlaan 1 in Breda. De rommelmarkt is geopend van 11.00 tot 15.00 uur.
De entree bedraagt € 1,00.

de geZeLLigste  
rOMMeLMarkt vaN breda

Zowel binnen in de Vlaamse Schuur en de Rabozaal van gemeenschapshuis De Koe, als ook buiten op 
het parkeerterrein, staan tientallen kramen opgesteld. Enthousiaste standhouders brengen weer een groot 
assortiment goederen aan de man. Niet alleen oude huisraad en spullen van de zolder vinden een nieuwe 
bestemming. Ook unieke hebbedingetjes, lang gezochte verzamelingsobjecten en ludieke prullaria gaan 
weer van hand tot hand. Evenals voorgaande jaren zal de rommelmarkt in De Koe zich onderscheiden door 
een gemoedelijke sfeer, waarbij een goed gesprek en een goed glas bier niet zullen ontbreken!

steUN het CarNavaL iN priNCeNhage
De opbrengst van de entree en kraamverhuur van de traditionele rommelmarkt komen geheel ten goede aan 
Stichting C.C. ’t Aogje. Voor informatie kunt u contact opnemen met Mevr. J. Dekkers, tel. 076- 5415371 of   
Dhr. A. Donkers, tel. 06-21 43 99 05.

Niet vergeteN!

 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.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 ATELIER VOOR GLAS- IN- LOOD.NL
Spinveld 19D Breda 076 5148997

Voor reparatie, nieuwlevering en dubbel glas.  
Kijk op www.glasenlood.info voor meer informatie.

deZe Week iN

priNCeNhOf
Zaterdag 10 septeMber 

geZeLLige 
Middag iN 

priNCeNhOf
Op zaterdag 10 september nodigt KBO 
u uit voor een gezellige middag met 
zang en cabaret door Meezingkoor 
‘Errug Eej’ met liedjes van weleer. De 
kosten bedragen € 7,00 (KBO leden  
€ 5,00) inclusief één kopje koffie of thee 
met iets lekkers én een consumptie. 
Aanvang 14.00 uur (zaal open 13.30 uur).

MaaNdag 12 septeMber 

fietseN

Op initiatief van de KBO kun je maan-
dag 12 september deelnemen aan een 
fietstocht over een afstand van 20 tot 
25 kilometer. Verzamelen en start om 
13.30 uur bij de ingang van Princenhof. 
Deelname is gratis.

vrijdag 16 septeMber 

WaNdeLeN

Op vrijdag 16 september kun je vanaf 
10.00 uur tot 11.00 uur wandelen bij 
Princenhof. Verzamelen en start bij 
Princenhof. Niet goed ter been, de rol-
stoel en de rollator kunnen mee. Lekker 
een frisse neus halen en daarna onder 
het genot van een kopje koffie/thee  
napraten. Deelname is gratis.

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

Zaterdag 10 septeMber

Cv siMpeL 
ZOMerCarNavaL

De start van het bouwseizoen wordt traditioneel  
gevierd met een carnavalsfeest in de bouwloods 
van CV Simpel, zoal gebruikelijk met verschillende 
carnavalskapellen. Dit feest vindt plaats op zater-
dag 10 september en begint om 20.30 uur. Het 
adres van de bouwloods is Oudlandstraatje 26, 
Breda

Zaterdag 10 septeMber

strateN-
vOLLeybaL-
tOerNOOi

Op woensdagmiddag 17 augustus organi-
seert de vrijwilligers werkgroep weer een 
grote bingo met mooie prijzen. Er worden 8 
rondes gedraaid voor € 6,00 en een koop-
ronde voor € 1,00. Na afloop van de bingo 
kunt u friet met een snack blijven eten of 
meenemen. De zaal gaat om 13.30u open 
en de bingo begint om 14.00 uur. De bingo 
is voor iedereen toegankelijk. Voor inlich-
tingen 076-5318700.
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Diepverdrietig laten wij u weten dat langzaam, 
na een afnemende gezondheid, 

het levenskaarsje is uitgegaan van ons lieve pa en opaatje
 

Kees Verweijmeren
weduwnaar van 

Toos Verweijmeren – van der Heijden

Hij overleed op 2 september 2016 in de leeftijd van  84 jaar.

 Nanny en André
  Arnaud en Judith
  Lauri 

Correspondentieadres:  Buizerd 6
 4872 WZ Etten-Leur

Ons pa is overgebracht naar uitvaartcentrum 
Coppens-Brens, Baai 156 te Etten-Leur.

De crematiedienst vindt plaats op vrijdag 9 september 
om 11.00 uur in aula 1 van het crematorium 
aan de Tuinzigtlaan 11 te Breda.

Na de dienst is er gelegenheid, onder het genot van 
een kopje koffie, herinneringen op te halen aan ons pa 
in de koffiekamer van het crematorium. 

Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom.

Voor info: Uitvaartzorg Coppens-Brens, 076-5015006

 
 In jouw liefdevolle leven
 stond je altijd voor iedereen klaar.
 Ook jouw deur stond voor ieder open
 en in navolging van ons ma 
	 stond	de	koffie	gereed.
 Wat zullen wij 
 en iedereen jouw missen……

Een unieke en
eigen sti j l?
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 Studio Anneloes l La Fée Maraboutée l Maryley l Via Vai l YAYA l SPM l Gustav

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
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COLOFON

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

JOHANNESKERK

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt 4, 
Secr: ma t/ vrij 9.00-12.00: tel. 5213873. 
Website: www.nazarethparochie.nl
E-mail: martinus@rkbredawest.nl 

Voor uitvaarten, ziekenzalving en zieken-
zegen dagelijks te bereiken op tel. 06 14
96 21 11. Pastores: Paul Heye, Adrie Lind 
en Henny Spooren-Schaart.

MARTINUSKERK Kerkdiensten 
Weekend 10/11 september. 24ste zondag 
door het jaar.
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastoor Paul Heye. Het 
Jongerenkoor verzorgt de zang.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Overleden familie 
Sprenkels.

Engelse viering
U bent zondag om 14.00 uur van harte 
welkom in de Engelse viering, waarin pater 
Savio zal voorgaan.

Uitnodiging Vormselviering voor groep 8
Als je in groep 8 zit, ben je geen klein 
kind meer. Je bent op weg naar volwas-
senheid. Om je eigen weg in het leven te 
vinden heb je kracht nodig: Geestkracht, 
spirit. Wil jij meedoen met de voorbe-
reiding en op het Vormsel? Geef je dan 

vóór 15 september op want het vormsel-
project start op dinsdagavond 27 sep-
tember. Als je de folder, die deze week op 
de basisschool in groep 8 niet hebt ge-
kregen, dan kun je op het parochiecen-
trum een folder en aanmeldingsformulier 
halen. Op dinsdag 13 september is er 
een informatiebijeenkomst voor ou-
ders om 20.00 uur in de sacristie van de 
kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsen-
beek, Markt 32, 4841 AC. Dan kan tevens 
de aanmelding plaats vinden. De voor-
bereiding begint met ‘Lopend vuurtje’, 
een dag speciaal voor alle vormelingen 
in ons bisdom. Daarna zijn er vier bijeen-
komsten met alle vormelingen samen en 
drie bijeenkomsten in een klein groepje 
bij iemand thuis, van eind september tot 
eind januari.

Met een hartelijke groet, werkgroep 
Vormselvoorbereiding: email: vormsel-
werkgroep@hotmail.nl

Kerkdienst 11 september
Er is geen dienst in de Johanneskerk maar 
een gezamenlijke dienst met de Markus-
kerkgemeente (kerkgebouw Hooghout 
96) waarin wij de aftrap zullen geven voor 
het nieuwe seizoen 2016-2017. Voorgan-
gers zijn ds. Saskia van Meggelen en ds. 
Ton van Prooijen. Vanaf 9.30 u. is er koffie 
en de dienst begint om 10.00u.. Het the-
ma is ‘Opzouten en wegwezen?’. Voor de 
kinderen is er ook een apart programma.

HERFSTZANGAVOND
Woensdag 21 september. 
Tijd 19.30-21.00u.
Organist: Graham Kennett.
Iedereen is welkom en er worden liederen 
gezongen uit o.a. het Nieuwe Liedboek, 
de Ev. Liedbundel en Joh. de Heer. De 
 

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.

vers iN ’t aOgje Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

algehele leiding is in handen van ds. 
Saskia van Meggelen. Na afloop staat de 
koffie klaar in het Kerkenhuis. Toegang is 
gratis (vrijwillige bijdrage is welkom).

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

Website
Alle informatie rond kerkdiensten en an-
dere activiteiten vindt u op onze website: 
www.protestantsegemeentebreda.nl

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