
Voor het laatste nieuws: www.wijkbladprincenhage.net
15-09-2016 JAARGANG 50 NUMMER 03 

W I J K B L A D

Twaalfde editie van Tien van ’t Aogje
“Veel dorpse betrokkenheid”

naar het terras van de Aogse Markt. Dit kan 
gewoon op de dag zelf. Na 5 jaar ‘spea-
keren’ heeft Peter plaats gemaakt voor 
een nieuwe spreekstalmeester. Hij laat 
het woord voortaan aan Edwin Hamelink.

Nieuw
Een andere noviteit is de samenwerking 
met de scouting. “Zij hebben speciaal 
voor ons een start- en finishboog ge-
maakt, die ze op zaterdag voorafgaand 
aan de activiteit opzetten. Het is een 
prachtige houten constructie en het loont 
zeker de moeite om een kijkje te komen 
nemen als hij wordt opgezet”, vertelt Peter 
trots. “Verder hebben we natuurlijk volop 
muziek. Aogse Bluf zal voor de twaalfde 
maal acte de presence geven en daar-
naast staan er langs de route 3 dj’s om de 

lopers wat extra power te geven. Nieuw 
dit jaar is de aanwezigheid van de Breda-
se percussieband Maisquenada. Ook zij 
zullen met hun opzwepende ritmes voor 
wat extra motivatie zorgen voor de deel-
nemers.

Hulp
“We boffen maar met alle betrokkenheid 
in ons dorp. Er zijn zo’n 60 vrijwilligers die 
ons helpen en ook de vele sponsoren zijn 
we natuurlijk erg dankbaar. Mede daar-
door kunnen we het inschrijfgeld laag 
houden. De kosten voor na-inschrijving 
bedragen 8 euro en dat is in vergelijking 
met andere hardloopevenementen niet 
veel”, verzekert Peter me. Los van deze 
gelden geldt dat je een loop zoals deze 
niet mag laten lopen.

Door: Ron van Zundert

Het is een evenement dat 
niet meer weg te denken is 
uit Princenhage. Bij menig loper staat 
hij met hoofdletters op de hardloopka-
lender. Het kleinschalige karakter en 
de dorpse sfeer maken de Tien tot één 
van de charmantste loopevenementen 
van Breda en omgeving. Dit jaar wordt 
de loop op zondag 18 september al 
weer voor de twaalfde keer gehouden.

Ik spreek met Peter van der List, voorzitter 
en na al die jaren toch ook wel het gezicht 
van de Tien van ’t Aogje. “We hebben dit 
jaar meer geïnvesteerd in het contact 
met de scholen. Het is ons gelukt om ook  
basisschool de Boomgaard bij onze loop 
te betrekken. We verwachten gedurende 
het hele evenement zo’n 1000 lopers te 
verwelkomen.

Programma
De activiteit start om 12.30 uur met de 5 
km en wordt om 13.25 uur gevolgd door 
de 10 km voor wheelers en om 13.30 uur 
door de 10 km wedstrijdloop. Om kwart 
voor twee is het tijd voor de 10 km presta-
tieloop. Het startschot voor de Tien wordt 
gegeven door wethouder Boaz Adank. 
In het ruime deelnemersveld zullen Colin 
Beekers en Huub Maas als topfavorieten 
van start gaan. Uiteraard wordt de loop 
om 16.30 uur afgesloten met de familie-
loop. SKIP tekent voor de warming-up. 
Het inschrijven en omkleden is verplaatst 

Timmerman èn   
uitvaartverzorger
Pepijn Herrmann 

Veel mensen dragen  
bij aan een waardevolle 
uitvaart  van Zuylen.  
Weten hoe jouw afscheid 
recht doet aan  wie je bent?  
Kijk op afscheid met een 
Ziel.nl

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

Haagsemarkt 4-D6
Breda

Vraagprijs: 
€ 389.000,-- k.k

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

“Het bestuur van de tien van ‘t Aogje”



Acupuntuurpraktijk Li-Ren
Volgens de Traditionele Chinese Geneeswijze

vanuit de regio Breda en Roosendaal 
hebben zij in 2013 hun tweede vestiging 
geopend hier in Princenhage.

Levensenergie
Doctor Ren legt me kundig en bedreven 
uit dat in ons lichaam een stelsel is van 
energiebanen, meridianen genoemd. 
Deze meridianen zijn verbonden met 
onze organen, spieren, botten en weef-
sels. In een gezonde situatie stroomt 
onze levensenergie (chi) vrijuit door de 
meridianen. Maar er kan een verstoring 
ontstaan waardoor de levensenergie niet 
meer kan stromen. Er ontstaan gezond-
heidsklachten van welke aard dan ook. 
Middels acupunctuur kunnen bepaalde 

punten worden aangeprikt, waardoor de 
chi - of vochtblokkade kan worden opge-
heven en de levensenergie weer vrijuit 
kan stromen. Acupunctuur helpt bij veel 
klachten, zoals bijvoorbeeld overgewicht, 
stress, depressie en kan zelfs onder-
steunend werken bij kanker. Ook kan het 
preventief worden ingezet. Vanuit de aan-
vullende zorgverzekering kunnen behan-
delingen (deels) worden vergoed.
De praktijk wil u heel graag kennis laten 
maken met de Chinese geneeswijze, op 
zaterdag 17 september is er een open 
dag. U bent van harte welkom voor een 
gratis proefbehandeling. Voor meer in-
formatie kunt u de website raadplegen: 
www.li-ren.nl

Door: Olga van Gils

Sinds drie jaar zit aan de 
Liesbosstraat acupunctuur-
praktijk Li-Ren gevestigd. De 
heer T.R. Ren en mevrouw Li Q. Shen 
zijn de eigenaren.

Bij acupunctuur denkt men vooral aan 
naalden in je lijf. Het klopt inderdaad 
dat dit één van de technieken is die bij 
een behandeling kan worden ingezet. 
De naalden worden op zorgvuldige wij-
ze op specifieke punten, zogenoemde 
meridianen ingebracht. Het kan gevoelig 
zijn, maar doet geen pijn. Daarnaast zijn 
er ook andere behandelingen mogelijk 
zoals moxa-therapie (kruid met een ver-
warmende werking), TuiNa massage (een 
massage techniek waarbij druk wordt uit-
geoefende op de meridianen), warme 
lamp en Chinese kruiden.

Deskundig
Zowel Ren  als Li hebben jarenlange me-
dische studies gevolgd en werkervaring 
opgedaan in China en vervolgens in Ne-
derland. Zij hebben zich gespecialiseerd 
in de behandelingen zoals hierboven be-
schreven. Ren is gepromoveerd tot doc-
tor en in tegenstelling tot vele acupunc-
turisten in Nederland, mag hij zichzelf 
Chinese dokter noemen. Hij bezit dan ook 
zowel kennis van de Chinese geneeswij-
ze als van de Westerse. In 2008 zijn Ren 
en Li hun eerste praktijk gestart in Horst. 
Vanwege de hoeveelheid aanmeldingen 

De heer Ren en mevrouw Li, eigenaren van praktijk Li-Ren

Jarenlang was “snapshot” een vaste rubriek 
in het Wijkblad. De opening van de exposi-
tie “wie schrijft die blijft” was voor Frans Lan-
gen een mooie aanleiding om weer eens 
een snapshot te maken. In deze snapshot 
ziet u aanwezigen bij de opening van de 
expositie. Met name veel mensen uit Prin-
cenhage die veel hebben geschreven voor 
Princenhage, want: wie schrijft die blijft!

Snapshot

Sociëteit Doel-Punt

De zomervakantie zit er op, dus bent u 
weer welkom bij Sociëteit Doel-Punt. Elke 
werkdag kunt u hier ’s middags terecht 
tussen 13.00 en 16.00 uur. U kunt hier 
vrijblijvend binnenlopen voor een bakje 
koffie of thee,of deelnemen aan diverse 
activiteiten, zoals biljarten, kaarten,sjoelen, 

schilderen en handwerken.Er is ook een 
werkplaats waar u onder andere kunt 
houtbewerken.Maar je mag ook gewoon 
een praatje komen maken.Schroom niet 
en kom een keertje binnen. De Sociëteit is  
gevestigd aan Doelen 36.en is telefonisch 
te bereiken onder nummer 076 - 5227237.
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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

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

Na ruim veertig jaar 
gaat Bachman sluiten

Bachman houdt ‘stopruiming’

oen gegaan en is 30 jaar onze steun en 
toeverlaat geweest. Maar ja, zonder op-
volging was langer doorgaan geen optie. 
Bovendien is door de komst van internet 
de handel veranderd. Aan een webshop 
zijn we nooit begonnen omdat we onze 
handen vol hadden aan het runnen van 
de zaak. We zijn inmiddels gestart met 
de ‘ stopruiming’, die tot het eind van het 
jaar loopt. We begrijpen dat het jammer 
is voor onze klanten, maar zij kunnen ie-
der geval nog profiteren van artikelen met 
25% korting en de bekende Bachman-
mesjes worden afgeprijsd van € 7,99 naar 
€ 5,00”. Of er in het pand, dat door de 
heer Arie Roobol is gekocht, een soortge-
lijke zaak gevestigd wordt, kon deze dat 
desgevraagd niet bevestigen. “De winkel 
met bovenwoning wordt in ieder geval 
verbouwd en ik zoek nog naar een pas-
sende winkelbestemming”.

Vanaf 1887 Bachman ‘ in business’
De overgrootvader van Jan en Lisette, 
Emanuel Bachman, begon in 1887 een 
smederij aan de Voorstraat. Zijn zoons, 
kleinzoons en achterkleinkinderen zetten 
de naam Bachman stevig op de Princen-
haagse kaart. Door het stoppen van de 
zaak op de Haagsemarkt eindigt na ruim 
honderd jaar de ‘business’ van Bachman 
en is Princenhage een gezellige en ge-
moedelijke zaak armer. De redactie wenst 
de familie Bachman en hun medewerkers 
nog een goede toekomst.

Door: Helma Raaijmakers

De alom bekende zaak in 
huishoudelijke artikelen 
Bachman sluit eind 2016 haar 
deuren. Velen zullen Bachman, die al 
meer dan 40 jaar aan de Haagsemarkt 
zit, zeker gaan missen. Vanaf afgelo-
pen dinsdag begon de ‘stopruiming’. 
Enkele uitzonderingen daargelaten 
wordt alles met 25% korting verkocht.

In april 1977 begonnen Jan Bachman, zijn 
zus Lisette  en haar man Ab van Olphen 
een speciaalzaak in huishoudelijke arti-
kelen aan de Haagsemarkt. Hun beleid 
was erop gericht dat Princenhagenaars 
in hun buurtwinkel, wat het destijds was, 
alles konden kopen en er niet meer voor 
naar de stad hoefden. In de loop van de 
jaren is Bachman doordat ze inderdaad  
‘alles hadden’ een begrip geworden tot in 
de wijde omgeving. 

Moeilijke beslissing
Jan en Lisette lichten de beslissing om te 
stoppen toe: “Ik ben in juli 65 geworden 
en ofschoon het moeilijk was om te stop-
pen is het een ook een goede beslissing 
geweest, waar ook Lisette zich in kan vin-
den. We zijn allebei, ook met onze trouwe 
medewerkers Beppie en Fenne, die 15 
jaar bij ons werken en Miranda die ruim 
25 jaar in dienst is, erg verknocht geraakt 
aan de zaak. Ab is al eerder met pensi-

Ab, Lisette, Fenne, Beppie, Miranda en Jan.
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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,-

STOPRUIMING
Na 40 jaar op de Haagsemarkt, stoppen  

we medio December met de winkel.  

25% korting OP ALLES*

10% korting op electrische artikelen
 

*Geen korting op: postzegels, reeds afgeprijsde  
artikelen, gerarduskalender, bestellingen, vintage

MOBILITEIT 
SERVICE MET 
DE GARANTIE 
VAN CARPROF
DAG EN NACHT 
PECHHULP IN 
HEEL EUROPA 
SLECHTS €29,95per jaar

SPINVELD 72A, BREDA
T  076 - 521 85 09
E  NUITERMANS@CARPROF.NL
WWW.CARPROF.NL/BREDA

CARPROF NUITERMANS
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De afvalligen… 

Wanneer je net als ik 50+ bent, dan 
begint er soms een klein stemmetje in 
je hoofd te roepen… Dat stemmetje is 
vooral hoorbaar op de weegschaal. Een-
ennegentig kilo en zeshonderd gram. ‘Foei 
mijnheer, dat zou toch best wat minder 
mogen!’ Mijn probleem is dat mijn smaak-
papillen niet best functioneren. Werkelijk 
alles wat ik lekker vind is volgens de ken-
ners hartstikke slecht en andersom vind 
ik alles wat gezond is niet lekker!

COLUMN
Een geschrapt worteltje, rauwe rode 
bietjes, kwark of een appel schijnen oer-
gezond te zijn, maar ik word er niet op-
gewonden van. Voor chocola, saucijzen-
broodjes, een bak chinees of een biertje 
daarentegen kun je me ‘s nachts wakker 
maken. Ook qua sporten en bewegen 
ben ik nogal bescheiden. Urenlang aan 
gewichten liggen trekken of achterover 
op een bankje buikspieroefeningen doen 
is erg tof, maar heel eerlijk gezegd lig ik 
na een dag hard werken liever op mijn 
rug voor de televisie! En daar gaat je 
bovenlijf van ‘bloezen’ zeg maar.
Goddank kookt mijn vrouw graag slank 
en gezond. Ze tovert regelmatig dingetjes 
met linksdraaiende yoghurt, courgette 
en overheerlijke linzen op tafel. (Ja zoekt 
u maar even op, LINZEN!) Ik krijg bij dat  
soort gerechten altijd de neiging om mijn 
baard te laten staan, sandalen aan te schieten, 
de lelijke eend te pakken en bramen te 
gaan plukken. Ter compensatie gooi ik 
er dus af en toe een frietje speciaal in.

En ik weet niet hoe het met u is, maar 
van al die diëten van tegenwoordig word 
je ook niet blij. De een schrijft shakes 
voor met een cementsmaak en bij de  
ander lig je ‘s avonds scheel van de  
honger in bed je BMI te overpeinzen. Ik 
geloof dat de oplossing in onszelf zit. 
Een verstandige internist zei een tijd  
terug: ‘Afvallen is heel simpel: minder 
eten en meer bewegen!’
Maar, inmiddels ben ik op de goede weg! 
Onlangs hebben we binnen de familie  
een afslankclubje opgericht, compleet 
met groepsapp en hulptelefoon. Doel: 
per week een kilo afvallen en dat  
gedurende tien weken. Om gemotiveerd 
te blijven wordt er wekelijks gewogen en 
als het je niet gelukt is dan doe je een 
euro in de pot. ‘Pakken waar het pijn 
doet’, noemen ze dat. Het gaat bij de 
meesten goed en wat mij betreft: we zijn 
nu 4 weken bezig en ik mocht afgelopen 
maandag mijn vierde euro doneren…

Ronald Huismans
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Tien jaar jeu de boules in Princenhage
Gezelligheid troef op de Dorpswei

Extra baan
Aanvankelijk werd er alleen op vrijdag ge-
speeld. “Later zijn we ook naar de woens-
dag gegaan. We staan hier dan vaak met 
wel 25 mensen te spelen. Zo veel dat er 
zelfs op het gras gegooid moet worden. 
We hebben eigenlijk een extra baan nodig. 
Dus als er iemand in Princenhage bereid is 
om hierin te sponsoren zou dat bijzonder 
welkom zijn”, vertelt Jan enthousiast. Jan 

Door: Ron van Zundert

Wie op vrijdagavond rond 
achten wel eens door de 
hekken van de Dorpswei heeft 
gekeken is haast wel zeker bekend met 
een mooi en bijzonder tafereel. Keuve-
lende vrouwen, lachende mannen en 
ijzeren ballen die elkaars nabijheid zoe-
ken. Het beeld heeft me meermaals ge-
fascineerd en mijn nieuwsgierigheid ge-
wekt. Ik besloot een kijkje te nemen om 
kennis te maken met de mensen van de 
‘ jeu de boulesclub’.

Ik spreek met Jan van den Bliek. Hij stond 
10 jaar geleden samen met Peter Hector, 
Jan Verheij en André de Craen aan de 
wieg van het jeu de boulen op de Dorps-
wei. “ Peter is nog steeds betrokken bij de 
club. Hij regelt de financiën van de club”, 
vertelt Jan.

- en ook zijn vrouw Joke - mogen gezien 
worden als de drijvende krachten van de 
club. Zij verzorgen de catering, de banen 
en niet te vergeten de prachtige hortensi-
a’s in de tuin van Dreef 8. De reden voor 
deze betrokkenheid schuilt volgens Jan in 
de gezelligheid van de club en de vriend-
schappen die het oplevert.

Jubileum
En nu is dus het moment daar dat het Fran-
se spel met ijzeren ballen al weer 10 jaar 
met veel enthousiasme gespeeld. En dat 
zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Op 24 
september is er een feestdag in de wei. 
“ We starten dan om half 2 met een toer-
nooi, waarbij iedereen van harte is uitgeno-
digd om een kijkje te komen nemen. En ’s 
avonds sluiten we gezellig af met een bar-
becue”, vertelt Jan. En dat is ook wel wat 
het is met deze club: gezelligheid in een 
ontspannen en ongedwongen sfeer. 
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App om snel  
meldingen naar  
de Gemeente  
te doen:  
Buiten Beter
Het komt waarschijnlijk regelmatig voor 
dat u in de Princenhaagse buitenruimte 
iets ziet waarvan u vindt dat de gemeente 
daar snel iets aan moet doen.
Het kan gaan om zwerfvuil, losliggende 
stoeptegels, onkruid, bomenoverlast,  
kapotte straatverlichting, een kapot 
speeltoestel etc etc.
Met de handige (GRATIS) APP van Buiten 
Beter, doet u in de handomdraai ter plaatse 
met uw telefoon een melding naar de ge-
meente. Makkelijker kan het bijna niet.

Stichting C.C. ‘t Aogje  
zoekt nieuwe Ministers
De vakanties zijn weer voorbij en bij 
Stichting C.C. ‘t Aogje gaat het meteen 
weer kriebelen richting het carnavals-
seizoen. Voor het seizoen 2016 - 2017 
zijn wij op zoek naar nieuwe Ministers.

Ben jij een echte carnavalsvierder die 
graag het carnaval “brengt”? Ben je 18 
jaar of ouder? Sociaal betrokken en een 
verenigingsman? Dan kan het zomaar 
zijn dat wij op zoek zijn naar jou!
De belangrijkste taak: de Prins van  
’t Aogje ondersteunen bij het voorgaan in 
de leut.

Heb je interesse?
Stuur dan een e-mail naar secretariaat@
cctaogje.nl of bel voor meer informatie 

met Dennis Nuitermans, bestuurslid Uit-
tredende Ploeg,  tel. 076 - 5204318 of 06 
- 50683300
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OOVERS

DENNIS

Gas - Water - CV installaties
Airconditioning & Ventilatie
CV ketel vervanging
Duurzame energie
Loodgieterswerk
Service & Onderhoud

WARMTE & KOELTECHNIEK
DENNIS ROOVERS

De Lind 17
4841 KC Prinsenbeek

tel.: 076-541 44 25
e-mail: info@dennisroovers.nl

www.dennisroovers.nl

DE TOTAALINSTALLATEUR
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Adverteren?
Vraag naar de mogelijkheden:  

advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com

 

Heerlijk tennissen in Princenhage –  op 4 mooie all weather banen- 
met sportieve en enthousiaste leden – het hele jaar door 

 

 Inschrijven voor winter tennis training is mogelijk t/m 23 september. Kijk gauw op 
www.tennisparkprincenhage.nl om je aan te melden.  

 Vanaf nu is het ook op vrijdagmiddag husselen. Kom gezellig mee tennissen, vanaf 
half 2! 

 Vind je het leuk om mee te helpen aan het baanonderhoud samen met een 
gezellig clubje, stuur dan een mailtje naar info@tennisparkprincenhage.nl. 

Nieuwsgierig? De najaarscompetitie start vanaf 16 september.  

Kom je de spelers aanmoedigen onder  

het genot van een drankje op het terras? 

Volg ons op facebook voor de laatste nieuwtjes!  
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Zomercarnaval CV Simpel
Zaterdagavond 10 september 
was weer het traditionele zomer-
carnaval bij CV Simpel. Zoals 
gebruikelijk kwamen verschil-
lende carnavalskapellen uit het  
’t Aogje en Breda het feest op-
luisteren.

Straatvolleybaltoernooi VC ‘t Aogje
Een zonovergoten Dorpswei en een  
record aantal inschrijvingen maakten van 
het derde straatvolleybaltoernooi van V.C. 
‘t Aogje een daverend succes. Voorheen 
FCH ging met de toernooiwinst aan de 
haal.

Weekend in beeld

SKIP Back to School 
SKIP trakteerde de kinderen 
van Princenhage op zondag 
11 september op wederom een 
Dorpswei vol met attracties. De 
kinderen konden naar hartenlust 
spelen, spelen, spelen….

Opening Museum
De expositie “wie schrijft die blijft” werd 
geopend met een prominente rol voor 50 
jaar Wijkblad Princenhage. Het openings-
woord was voor Jan van de Broek, de eer-
ste hoofdredacteur van het Wijkblad. De 
expositie is met name samengesteld door 
Frans Langen, die daarbij gebruik kon 
maken van het archief van het Wijkblad.
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Wat is uw reden van samenzijn? 

 
                       Wij verzorgen het. 

 
Of een etentje in ons restaurant  
woensdag t/m zaterdag vanaf 18.00 uur. 
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Vereniging Princenhage  
Groen! genomineerd 
voor Duurzame Duim

gespeeld, gesport, gewandeld (met of 
zonder hond) en vertoefd op bankjes. 
Princenhage Groen probeert dat te stimu-
leren met gezellig en sociaal groen in een 
schoon park. De 700 m2 bollen die in 2015 
aangeplant zijn (kleurrijk en goed voor de 
bijen) dragen daar ook zeker aan bij.

Princenhage Groen is ontstaan in 2012 
nadat de gemeente Breda door een be-
zuiniging een groot deel van de struiken 
in het park wilde rooien. Buurtbewoners 
hebben zich daarop verenigd en hebben 
de gemeente toegezegd zelf het groen 
in het park te onderhouden (m.u.v. de 
bomen) en het zwerfvuil zelf op te rui-
men. Wilt u ons steunen door op ons 
te stemmen? Ga dan naar http://www.
duurzameduimen.nl/organisaties/109/
princenhage-groen of naar facebook.
com/princenhagegroen

Door: Marie-Louise de Ponti

Princenhage Groen! is door de ge-
meente Breda genomineerd voor deze 
West-Brabantse prijs omdat ze streeft 
naar een duurzaam beheer van het 
park aan de Pottenbakkerstraat.

Acht van de 19 perken zijn in haar 4-jarig 
bestaan opnieuw ingericht met beplan-
ting die goed zijn voor de biodiversiteit. 
Dus waar vogels in kunnen nestelen 
en bessen kunnen eten, die leefruimte 
scheppen voor kleine dieren als egels en 
waar bijen, vlinders en andere insecten 
goed gedijen. 
Princenhage Groen zorgt dat deze per-
ken er kleurrijk en afwisselend uit zien 
in alle seizoenen zodat de mensen in 
de buurt zich prettig voelen in hun wijk. 
Ook planten ze niets wat op de lijst staat 
van planten waar mensen allergisch voor 
zijn of met giftige bessen waar kinderen 
ziek van zouden kunnen worden. In de 
toekomst hopen ze, met hulp van vrijwilli-
gers meer perken te kunnen herinrichten.

Het park is een belangrijke ontmoetings-
plek voor de omwonenden. Er wordt veel 

Johanneskerkgemeente 
en Geloofsgemeenschap 
St. Martinus
Vredesweek 2016: Vrede verbindt
In een wereld waar oorlog, haat en ge-
weld mensen verdeelt en uit elkaar drijft, 
gaan we deze week op zoek naar wat 
mensen met elkaar verbindt. 
Misschien denkt u nu bij uzelf dat dit on-
mogelijk is. De problemen in onze we-
reld zijn zo groot. Deze zijn niet zomaar 
te veranderen. Maar alle beetjes helpen 
en we mogen klein beginnen: op ons 
werk, thuis, op school, in onze stad, in 
onze kerken. Grondstoffen voor verbin-
dende vrede zijn betrokkenheid, open-
heid, tolerantie en respect voor elkaars 
eigenheid…..in één woord samengevat 
als ‘liefde’. Liefde verbindt mensen met 
elkaar en schept onderlinge verbonden-
heid en vrede.

Steek een kaars aan…
De gezamenlijke kerken in Princenhage 
nodigen u uit om in de week van 17 tot en 
met 25 september een kaars aan te ste-
ken als aanmoediging om daadwerkelijk 
vrede tot stand te brengen op de plek 
waar we leven, wonen en werken. De on-
derstaande woorden helpen u hierbij:
Steek een kaars aan in het duister
en zaai vrede waar je gaat
strek je armen uit en luister
naar de mens die naast je staat
(vredesnoveen 2014)

Vieringen in de vredesweek in de  
Martinuskerk en Johanneskerk
U bent natuurlijk ook van harte uitgeno-
digd om samen te bidden voor vrede. 
Dit doen we in twee oecumenische vie-
ringen. Zondag 25 september vindt om 
11.00 uur in de Martinuskerk een oecu-
menische viering plaats. Voorgangers 
zijn ds. Saskia Meggelen en pastor Hen-
ny Spooren-Schaart. Het Martinuskoor 
ondersteunt de zang.
Donderdag 29 september is om 9.00 
uur in de Johanneskerk een oecume-
nisch ochtendgebed. Voorgangers zijn 
ds. Saskia Meggelen en pastor Adrie 
Lint. Na afloop van beide vieringen staan 
koffie en thee klaar en is er gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten.

De windmolen op gezonde afstand
Krijgen we windmolens langs de A16?

Tot 19 september kunt u reageren op de 
provinciale plannen (www.brabant.nl/ 
terinzage). Daarna komt de volgende 
stap in de besluitvormingsprocedure en 
zal de A16 in 2020 met talloze windmolens 
zijn “verfraaid”.
   
- Het bewonersplatform is van oordeel, 
dat de wettelijke normen met betrekking 
tot geluid en slagschaduw van de wind-
molens de bewoners onvoldoende be-
scherming bieden en dat de horizonver-
vuiling van de windmolens onvoldoende 
aandacht krijgt.
- Het bewonersplatform acht de afstand 
tussen de woningen en de windmolens in 
aanvulling op de wettelijke normen van 

Een aanslag op het woon- en leefklimaat 
van de bewoners in de omgeving van 
de A16 vinden wij ongehoord. Na de 
geluidsoverlast van het autoverkeer 
van de A16, waarvan de maximum-
snelheid verhoogd is naar 130 km/h, 
én de herrie van de HSL, komt daar het  
geluid, de slagschaduw en de horizon-
vervuiling van windmolens bij!

Meldt u zich daarom aan bij het Bewo-
nersplatform VOOR DE WIND West-
Brabant.  We willen aandacht voor het  
woon- en leefklimaat van de bewoners.
Het plaatsen van windmolens in be-
woond gebied langs de A16 is door de 
provincie op velerlei manieren geschetst. 

cruciale betekenis om acceptatie van het 
windmolenplan door de bewoners te be-
reiken.
- Het bewonersplatform wil deelnemen 
aan het provinciale overleg met instanties 
van openbaar bestuur, wijk- en dorpsra-
den, energiecoöperaties, bedrijfsorgani-
saties, en natuur en milieu.
Stuur een e-mail aan bewonersplatform-
voordewind@gmail.com of bel onze con-
tactpersoon Floris van de Vooren, tel. 
076-513 92 97. Uw reactie is echt be-
langrijk.

Staan er straks windmolens lang de A16? 
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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.

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 L L E T S C H O O L      N A N A  VA N D E R P LU Y M

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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• afvallen 
• pijnklachten en 
   migraine 
• stress, angst en   
   slaapproblemen  
• depressie,  
   vermoeidheid 

• overgangsklachten  
• onvruchtbaarheid 
• ondersteuning   
   voor mensen met  
   Kanker 

Liesbosstraat 68, Breda 
076- 8503785 
www.li-ren.nl 

dr. T.R. Ren 
Chinese doctor / Ph.D. Graad 

Open dag  

17 september 2016  

Van 12.00-18.00  
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zaterdag 17 septeMber

KOOr tOUrdION 
bIJ rOOde Hert

Op zondag 17 september treedt het ensemble Tourdion op in het café “Het Roode 
Hert” in Princenhage. De bedoeling is om buiten te zingen, doch bij slecht weer 
zingen wij binnen.

Tourdion heeft een breed repertoire dat niet makkelijk onder één noemer te vangen 
is. Het beste kun je spreken van wereldmuziek. Zij zingt Franse, Spaanse en Engelse 
liederen. Het ensemble heeft bijvoorbeeld ook ‘n vierstemmig Slavisch en ‘n Middel-
eeuws lied op de liedlijst staan. Het ensemble treedt op tussen 15.00 en 17.00 uur.
Het gaat vooral om een gezellige muzikale middag onder het genot van een drankje.

Ook zoeken wij nog een altstem om ons ensemble te versterken. Tourdion repeteert 
op donderdagavond in Thebe aan de Talmastraat. Wij wensen u veel luistergenot!

wOeNsdag 21 septeMber

grOte bINgO IN de westerwIeK 
argUsVLINder 298 IN breda 

Op Woensdagmiddag 21 september organiseert de vrijwilligers werkgroep weer 
een grote bingo met mooie prijzen.
Er worden 8 rondes gedraaid voor € 6,00 en een koopronde voor € 1,00
Na afloop van de bingo kunt u friet met een snack blijven eten of meenemen.
De zaal gaat om 13 u 30 open en de bingo begint om 14.00 uur.
De bingo is voor iedereen toegankelijk.
Voor inlichtingen: 076-5318700

zaterdag 17 septeMber

KINderKLedINg- eN 
speeLgOedbeUrs 

Op zaterdag 17 september is er weer een kinderkleding- en speel-
goedbeurs in De Koe, Ambachtenlaan 1. De beurs is geopend van 
8:30 tot 12:00 uur. Vanaf 7:00 worden er nummers uitgegeven. Dit om 
het binnen komen zo vriendelijk mogelijk te laten verlopen. Ons streven 
is om vanaf 10:00 de deur open te zetten.
Bij de ingang krijgt u een mandje mee. Tassen en kinderwagens/bug-
gy’s mogen NIET mee naar binnen. Als het mandje vol is, dan kunt u dit 
inleveren bij de reserveerhoek en krijgt u een nummer. Bent u klaar, dan 
staan op vertoon van uw nummer de spullen netjes op u te wachten.
Als u klaar bent met winkelen, dan gaat u naar een van de computers 
en die zal de spullen registreren. De bon met uw naam zal bij de kassa 
klaar liggen. Reken er op dat er 15% bij de vraagprijs komt. Dit gedeel-
te gaat naar het goede doel. We nemen geen biljetten groter dan € 
50,00 aan, en u kunt niet pinnen!

NIet VergeteN!

OPROEP

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

Wij zijn nog op zoek naar enkele schaakliefhebbers op 
maandagmiddag: lokatie: kerk OLV. van Altijddurende Durende 
Bijstand/Mgr. Nolensplein/Breda (Heuvelkwartier). Inlichtingen: 
telefoon 076-5215845 of e-mail: peterkleemans5@gmail.com

zONdag 18 septeMber

tIeN VaN ‘t aOgJe
De Tien van ‘t Aogje. Dit geweldige evenement mag u niet missen. 
Het volledige programma staat op de voorpagina van dit Wijkblad.

 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.

zaterdag 24 septeMber

sNOeIdag 
prINCeNHage grOeN

Princenhage Groen 2 organiseert daarom 2 snoeidagen 
per jaar. De najaars-snoeidag vindt plaats op zaterdag 
24 september (tevens burendag).

Om 9 uur is er een inloop met koffie en thee in een grote 
tent bij de speeltuin aan de Pottenbakkerstraat. Er wordt 
afgesloten met een gezamenlijke lunch waarbij iedereen 
wat meeneemt wat we samen opeten. Alle hulp is welkom!

De vrijwilligers gaan naar huis met een leuke attentie 
en dit maal pakt Princenhage Groen uit met een snoei-
schaar. Lifestylewinkel ”New in Town, New Vermont” 
(Haagweg 409) heeft een verrassing gedoneerd die 
wordt verloot onder de vrijwilligers.

U komt toch ook? 
Meer info: princenhagegroen.jouwweb.nl
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Wil jij Zlim de zomer in?
Pro�teer dan nu van onze 

kennismakingsactie* 
voor maar € 49,- !!!

gratis intake
5 x doelgericht trainen in warmtecabine

5 x ozonbehandeling
voor- en nameting cm afname

(* deze actie is geldig t/m 31 augustus 2016)

Nooit meer diëten!
Wel een leven lang slanker en fitter?

Ontdek nu hoe de Zlim methode ook 

voor jou werkt en profiteer van onze

 Kennismakingsactie* 
voor maar € 49,-!!!

GRATIS intake en figuuranalyse
5x doelgericht trainen in een warmtecabine

5x een ozonzuurstofbehandeling
Voor- en nameting om cm-afname te bepalen

*deze actie is geldig t/m 30 september 2016

 

 
 

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 
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COLOFON

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
Weekend 17/18 september 
Zondag 11 uur. Eucharistieviering met  
als voorganger pastoor Paul Heye. Het 
Martinuskoor verzorgt de zang.

Misintenties
Zondag 11 uur. Louise de Regt; De heer en 
mevrouw Hermans-de Wijs en Jan Hermans.

Huwelijk
Zaterdag 17 september om 13.30 uur 
zal het huwelijk tussen Nicole Meewis en  
Hubert van Loon worden voltrokken.

In memoriam:Victor van Esch
Vic van Esch werd geboren op 13 december 
1925 en overleed te Breda op 31 juli 2016. 
Op het gedachtenisplaatje werd zijn lange 
leven in vogelvlucht doorgenomen. “Een 
goed en lang leven. Met ups en downs, 
natuurlijk, maar Vic vond dat het leven in 
al zijn facetten geleefd moet worden en 

dat heeft hij ook gedaan. A Hij maakte in 
dienstverband de Tweede Wereldoorlog 
mee, studeerde psychologie in Nijmegen, 
trouwde met Annie en ze kregen samen 
zes kinderen. Hij heeft hard gewerkt, de 
langste periode op de dr. Hans Bergerkliniek 
(Klokkenberg) in Breda. Na zijn pensioen 
in 1985 is hij nog jarenlang actief geweest, 
ondermeer voor de Kontakt Kommissie 
Princenhage, de Sint Martinus Kerk en het 
bisdom. Hij heeft veel mensen gekend en 
geholpen, vaak door naar ze te luisteren 
en ze aan te sporen om een stap te zetten, 
om iets aan te gaan, om te leven. Hij is 
voor veel mensen, maar vooral voor ons 
van heel bijzondere betekenis geweest. 
Ondanks zijn afnemende geestelijke ge-
zondheid dacht hij niet wezenlijk anders 
over zijn leven en heeft hij tot het laatst zijn 
zachtaardige karakter, zijn charme, zijn 
opmerkzaamheid en zijn gevoel voor humor 
behouden. Wij zullen hem ontzettend missen”.

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

Kerkdienst 18 september
Dienst van Woord en Gebed. Aanvang 
10.00u. Voorganger dhr. G. Bosma. Tijd 
voor ontmoeting en een kopje koffie of 
thee na afloop van de dienst in het Ker-
ken- en Glazenhuis.

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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kom je ookop onsfeestje?

kinderopvang princenhoeve
liesboslaan 30-32, breda
www.kinderopvang-princenhoeve.nl

herfstfeest smallsteps princenhoeve
zaterdag 24 september van 10.00 tot 15.00 uur 

Wat hebben we genoten van de zomer. Maar bij Smallsteps Princenhoeve 
omarmen we alle seizoenen! De komst van het najaar willen we niet voorbij laten 
gaan, want straks kunnen we weer lekker stampen in de plassen en knutselen met 
herfstbladeren. Op zaterdag 24 september van 10.00 tot 15.00 uur willen we samen 
vieren dat de herfst weer is begonnen.

princenhoeve in actie voor het kwf
We willen deze dag niet alleen de komst van de herfst vieren, maar ook een serieuzer onderwerp aansnijden. 
Tijdens ons herfstfeest organiseren we daarom een loterij, waarvan de opbrengst geheel naar het KWF zal 
gaan. Koop een lot voor 1 euro en maak kans op een houten speelgoedkist, stoere step of een van de vele 
cadeaubonnen en andere leuke prijzen van lokale winkeliers.

word klant en krijg een stoere step 
of een koeka slaapzak cadeau!
Ben je al klant bij ons? 
Breng een nieuwe klant aan en krijg beiden een step of
Koeka slaapzak cadeau!

kijk voor de actievoorwaarden op www.smallsteps.nl
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