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Nieuwbouw Haga vordert gestaag

zijn. Bovendien, maar dat staat los van 
Thebe, komen er in het “Haga-complex’ 
16 appartementen te huur die een tuin 
hebben en 16 op de eerste woonlaag die 
een balkon hebben”.

Oktober 2017 nieuwbouw klaar
Op dit moment is de bovenste etage van 
Haga al leeg en zijn er nog 34 bewoners 
‘in huis’. Lydia Verheijen geeft aan dat 
er alleen nog in noodgevallen nieuwe 
bewoners bij komen. “Dat bekijken we 
van maand tot maand, bovendien is het 
zo dat we het personeel zoveel moge-
lijk handhaven in verband met de meer 

uitgebreide bezetting van het nieuwe 
complex. In Haga komt een groot res-
taurant, dat vrij toegankelijk is voor zo’n 
80 mensen, ook uit de wijk. Dat is ook 
een stukje beleid van ons, wij vinden het 
contact met de wijk heel belangrijk. Over 
een jaar is niet alleen Haga klaar, maar 
ook de nieuwbouw voor particulieren: 46 
zorgappartementen, die in aanbouw zijn 
achter de grijze villa aan de Liesboslaan. 
Voor info: info@hminvest.nl”. Na 43 jaar 
beeldbepalend in Princenhage te zijn ge-
weest, zal Haga na de verhuizing van de 
bewoners naar het nieuwe pand, worden 
afgebroken.

Door: Helma Raaijmakers

De plannen om het verou-
derde Haga af te breken en 
nieuwbouw te plegen liggen er 
al jaren. Enkele maanden geleden is 
eindelijk een aanvang genomen met 
de bouw van het nieuwe complex op 
het terrein achter het huidige Haga. 

Op 4 oktober 1974 is Haga in gebruik 
genomen door 36 alleenstaande vrou-
wen uit het zogeheten Dameshuis in de 
Nieuwstraat .  Daar kwamen 62 ouderen, 
echtparen zowel als alleenstaande ou-
deren uit Princenhage en omgeving bij. 
Haga was in die tijd een luxe bejaarden-
huis. 
De nieuwbouw van Haga zal zodanig in-
gericht worden dat aan alle moderne ei-
sen op het gebied van de gezondheids-
zorg wordt voldaan.

Nieuwbouw Haga
Mevrouw Lydia Verheijen, sinds kort lo-
catiemanager/zorgmanager van Thebe  
Haga vertelt hoe de nieuwbouw van 
Haga ingedeeld zal zijn. “Het appar-
tementencomplex bestaat totaal uit 74 
units. Thebe huurt van de zorgvastgoed-
ontwikkelaar Invest 10 driekamerappar-
tementen en 4 woongroepen voor acht 
mensen  met dementie. Onze visie is om 
van het nieuwe complex een woonoord 
te maken, waarin wij, waar nodig, zorg 
verlenen. Anders gezegd, wij faciliteren 
zodanig dat de mensen zoveel mogelijk 
kunnen blijven leven zoals ze gewend 
waren. Ook wordt er bij de bouw goed op 
gelet dat de ruimtes gebruiksvriendelijk 

De nieuwbouw van Haga



Buurstedestraat
De straat is genoemd naar het gehucht 
Buurstede-Heike, waarin zij gelegen is. 
Historicus Leenders zag de naam Buur-
stede voor het eerst in 1330 vermeld, de 
Gemeijnte  van Buursteden in 1499 en 
de naam  Buerstedensche Heijde v0or 
het eerst in 1514. De naam Buurstede-
straat is niet helemaal duidelijk. Een ste-
de is een boerderij, buurt is buurt. Het 
gedeelte van de Buurstedestraat dat 
met eikenbomen beplant is, staat op het 
minuutplan van het kadaster van 1824 
aangeduid als eigendom van Heilaar. In 
een charter betreffende de hoeve Hylaar 
wordt al gesproken van de geheele dre-
ve loopende van deselve hoeve naar de 
stadt Breda toe. In eigendomsbewijzen 
van Heilaar van 1858 heet deze dreef 
de Lange Dreef. De fraaie eikendreef die 
van Heilaar naar de Leursebaan leidt, is 
georiënteerd op de toren van Princenha-
ge en wordt dan ook de Torendreef ge-
noemd.

Bron: De Straten van Breda door Gerard Otten

Door: Helma Raaijmakers

Bij besluit van B&W van  
14 november 1942 werd  
dit buurtstedestraat. Op 26 november 
1975 werd dit Buurstedestraat. 

Waarschijnlijk dateert dit pad nog van 
vóór de aanleg van de wallen in 1531. 
In die tijd was men nog gewend om 
grote afstanden te voet af te leggen. In 
dit geval dus naar Leur. Op de kaarten 
behorend bij het Hollands kadaster uit 
1809, heet de straat de Huisdreef. Dit is 
een algemene aanduiding voor de dreef, 
behorend bij een landgoed die de toe-
gang vormt tot het hoofdgebouw, het 
huis. In dit geval moet het huis Heilaar 
bedoeld zijn. In de legger van openbare 
wegen van Princenhage van 1933 komt 
de straat voor als Laarsche Straat, waar-
schijnlijk eveneens ontleend aan Heilaar. 
Na de annexatie van 1942 werd de straat 
de Buurtstedestraat genoemd, in 1975 
gecorrigeerd tot Buurstedestraat. 

Straatnamen in Princenhage

Jeugdraadverkiezing:  
Word jij de ALLEREERSTE 
Jeugdprins(es)?

Stichting C.C. ’t Aogje organiseert dit 
jaar in samenwerking met S.K.I.P. een 
gloednieuwe en fantastische verkie-
zingsavond voor de eerste carnavals 
Jeugdraad van Princenhage!

Heb je altijd al Prins of Prinses willen zijn 
met carnaval of in het prinselijk gevolg 
willen zitten? Grijp dan nu je kans en wie 

Bekijk oude  
bekenden in het 
Princenhaags 
Museum

Zondag 9 oktober is het Princenhaags 
Museum weer open van 13.00 tot 17.00 
uur. De tentoonstelling ‘Wie schrijft 
die blijft’ geeft niet alleen een over-
zicht van zowat alles wat geschreven 
is door  Princenhagenaars; het biedt 
veel meer ook muziek, foto’s en film.

Er is een selectie foto’s te zien uit het 
geweldige archief van wijkblad Princen-
hage en op film kunnen velen zichzelf 
of anderen herkennen. Omdat het Jon-
gerenkoor Princenhage 40 jaar bestaat, 
wordt er zondag speciaal de film ver-
toond die gemaakt is toen het JKP 20 
jaar bestond. The return of the son of 
Black Theo. In deze film schitteren o.a. 
Anton de Craen, Ingrid Maas, Sylke en 
Saskia van de Calseijde, Kees Hector en 
James Clayden.

Ingebonden jaargangen
Wil je iets weten over gebeurtenissen in 
Princenhage gedurende de laatste 50 
jaar, kom dan kijken in de ingebonden 
jaargangen van het wijkblad.

Speciale aanbiedingen
De Museumwinkel heeft speciale aanbie-
dingen zoals een Princenhaags kwartet, 
Koop je iets uit de winkel dat krijg je een 
herdruk van een editie van De Kleine 
Trom cadeau. 

Adres
Princenhaags Museum, Haagweg 
334bis, 13.00-17.00 uur expositie Wie 
schrijft die blijft.

Anton de Craen als zoon van Black Theo

weet word jij de ALLEREERSTE Jeugd-
prins(es) of lid van de Jeugdraad van ’t 
Aogje.

De verkiezingsavond vindt plaats op za-
terdag 19 november 2016 in gemeen-
schapshuis de Koe en is bedoeld voor 
kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Deze 
avond kun je op het podium van de Koe 

laten zien waarom juist jij Jeugdprins(es) 
of lid van de Jeugdraad moet worden. Je 
kunt niet alleen prins worden, maar ook 
Joffer, minister, nar of veldwachter. 

Als je interesse hebt en je wilt weten hoe 
het allemaal gaat? Kijk dan snel op onze 
site, daar staat een uitgebreide brief van 
C.C. ‘t Aogje.
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W I J K B L A D
SUPPORTERS

BRONS

GOUD

ZILVER

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

Klassiek-Modern-Jazzballet, 
Tapdance, Streetdance, 

Musical/showdance,
Latin-Moves en Aeronetics.

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

Dreef 34a Breda (Princenhage)     
076 5218886

B A LLETSCHOOL     NANA VANDERPLUYM

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

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

Riool Heuvelstraat, 
Heuvelplein, Postillon-
straat en Koetshoek 
wordt vervangen

gesloten voor verkeer.

Wat gaat er veranderen
Vóór het rioolwerk begint gaat Brabant 
Water de waterleiding in de Postillon-
straat vernieuwen. De waterleiding ligt 
naast het riool en is uit 1927.
•  Op de kruising Postillonstraat-Gielis 

Beijsstraat komt een verhoogd ver-
keersplateau.

•  Om van de Heuvelstraat een woon-
straat te maken wordt de weg versmald 
naar 5,5 meter en  komen er stenen in 
plaats van asfalt. In de trottoirs komen 
groenvakken en enkele bomen.

•  Het Heuvelplein krijgt een nieuwe in-
richting en achter de bushalte komt 
een parkeerplaats op het trottoir.

•  In de Koetshoek komt een nieuw riool 
en een nieuwe inrichting.

Door: Armin Floren

Het riool in de Heuvel-
straat, Heuvelplein, Postil-
lonstraat en Koetshoek is in 
slechte staat.

Daarom gaat de gemeente het riool ver-
vangen in het voorjaar van 2017. 

De werkzaamheden:
In februari/maart 2017 begint de ge-
meente met het rioolwerk in de Heuvel-
straat, het Heuvelplein, de Postillonstraat 
en de Koetshoek. Daar is veel graafwerk 
voor nodig en de hele bestrating gaat er 
uit. Het werk gebeurt in fases om de hin-
der zoveel mogelijk te beperken. Het to-
tale werk duurt ongeveer zes maanden. 
Tijdens het werk is steeds één straat af-

Zondag 16 oktober 2016
aanvang 14.00 uur

Het ene moment heb je een rijk en geluk-
kig gezinsleven en het volgende moment 
ben je alles kwijt. In de zomer van 2008 
verloor Ada de Jong haar man en drie 
kinderen tijdens een bergafdaling in Ita-
lië. Sinds die tijd is alles anders en is ze 
niet meer wie ze was. Ze is haar ‘nieuwe 
zelf’ aan het leren kennen. Een Ada zon-
der man en kinderen, alleen wonend in 
het grote huis. Niemand meer tegen haar 
aan op de bank en een veranderde rela-
tie met familie en vrienden. Ada gaat in 
gesprek met de zaal over wat er gebeurt 
wanneer de grond onder je bestaan is 
weggeslagen. Wat is helpend en wat 
werkt averechts? Hoe verzamel je moed 
om de situatie onder ogen te zien en te 
voelen wat dat met je doet? Pas dan weet 
je wat je moet doen om te overleven, hoe 
hartverscheurend ook.

Meld je gratis aan voor deze voorstelling 
via www.zuylen.nl/lezingencyclus/aanmelden

Lezing bij Zuylen: 
Kwetsbaar leven – 
Ada de Jong
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Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies

Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

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

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

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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Broers en  
zussendag 

Op Facebook werd onlangs massaal ge-
hoor gegeven aan de oproep om een foto 
te plaatsen. Dit gebeurde in het kader van 
de broers- en zussendag. Ook ik heb een 
foto geplaatst van mijzelf met mijn twee 
jongere broers. Automatisch komen er 
dan toch herinneringen uit je jeugd  
bovendrijven… Wij waren op z’n zachtst 
gezegd geen standaardkinderen. De dingen 
die wij elkaar aandeden, zouden anno nu 
vragen oproepen in de regionale politiek.

COLUMN Ik was vijf jaar oud en een dolgelukkig 
enig kind. Tot op het bot verwend door 
tantes, ooms, oma’s, opa’s en uiteraard 
Pa en Ma. Mijn verzameling speelgoed-
autootjes van het merk Dinkytoy zou nu 
een klein fortuin waard zijn. Maar er ge-
beurde iets rampzaligs. Ons moeder beviel 
van een broertje. Mij beviel dat absoluut 
niet! Behalve dat alle aandacht, die eerst 
exclusief voor mij was, nu gedeeld moest 
worden met die kleine, had ik plots ook 
de functie van ‘oudste’ gekregen.
Totdat ie kon kruipen ging het nog wel, 
maar al snel werd mijn broer mobiel en 
begon rare fratsen te vertonen. Zo had 
hij op een druilerige dinsdag de rubberen 
bandjes van mijn Dinkytoys gesloopt en 
opgegeten! Woest was ik. Dat vond mijn 
vader dan weer reden om het jong te 
verdedigen: ‘Hij kan er niks aan doen en 
jij bent de oudste, dus jij moet beter 
weten!’ Huh, wat?
Twee jaar later diende broertje nummer 
twee zich aan. Die hield zich aanvankelijk 

wel gedeisd maar begon na een tijd ook 
zijn plek op te eisen. Het allerergste was 
dat die twee samen spanden tegen mij. 
Zo hadden ze nog eens met mijn labora-
toriumdoos (1000 leuke experimenten 
voor de jeugd) zitten spelen in mijn bed. 
Heel het beddengoed naar de knoppen 
door een proefje met interessante kleur-
stofjes. En ik mocht uiteraard komen 
uitleggen hoe dit was gebeurd omdat ik 
de oudste was.
Soms, heel soms, zegevierde het recht. 
Toen de jongste straf kreeg bijvoor-
beeld omdat hij gaten had geboord in 
het reservegebit van ons pa en deze 
had gevuld met soldeertin. Of die keer 
dat de middelste klem zat met zijn kop 
tussen twee traptreden. ‘Er is dus toch 
een God’, dacht ik dan. Uiteindelijk is het 
allemaal goed gekomen en kunnen we 
er smakelijk om lachen maar ze hebben 
mijn leven wel veranderd en de oudste 
zal ik wel altijd blijven…

Ronald Huismans

 

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

 

 Oók in de winter maanden is het husselen op maandagavond en vrijdagmiddag. 

 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 is in volle gang   

op vrijdagavond en zaterdag.  

Kom je de spelers aanmoedigen? 

Volg ons op facebook voor de laatste nieuwtjes!  
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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.

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:

WORKSHOP
HERFST

ARRANGEMENTEN

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

 

 
 

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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Groots eerbetoon aan 
Princenhagenaar Kees Rijvers

voorbij, zoals zijn periode bij NAC, bij 
Saint Etiënne, bij het Nederlands elftal, 
Feijenoord, FC Twente en natuurlijk als 
coach van het Nederlands elftal. 
Bekende oud-spelers kwamen de her-
inneringen met hem delen zoals Frans 

Door: Armin Floren

De 90-jarige Kees Rijvers 
zat er zo trots als een pauw 
bij op zijn stoel op het podium van de 
Koe op donderdag 29 september. Deze 
avond was speciaal voor hem georga-
niseerd: “A tribute to Kees Rijvers”.

Gedurende de avonden kwamen er vele 
anekdotes, beeldmateriaal en bekende 
oud-voetballers voorbij.

Gezegd moet worden dat Rijvers nog 
steeds bijzonder helder van geest is, 
scherpe analyses heeft en nog heel veel 
humor en herinneringen bezit.

Organisator en presentator Math Teeu-
wen blikte op het podium samen met 
Kees Rijvers terug op de imposante 
loopbaan van de voormalig stervoet-
baller (NAC / Saint-Etiënne / Feijenoord 
/ Nederlands elftal (33 wedstrijden) ) en 
bondscoach van het Nederlands elftal.
Alle periodes uit de loopbaan kwamen 

Bouwmeester, Kick van der Val, Ediie 
Achterberg, Jan Mulder, Huub Stevens, 
Adrie van Kraaij, Willy Dullens en nog 
veel meer. 
Een uitgebreid verslag met alle anekdo-
tes en foto’s vindt u op onze site.

Amuse maakt het orgel sexy
en horen hoe het leven van een compo-
nist eruit ziet. AMUSE is muziek, afgewis-
seld met persoonlijke verhalen over de 
waarde van muziek, over improviseren, 
over de worsteling van het componeren, 
over het verleiden van de muze en nog 
veel meer. Hij doet dit op orgel, piano en 
andere instrumenten. Alle muziek is door 
Harm Jan Schenkel gecomponeerd of 
wordt tijdens de avond geïmproviseerd. 
AMUSE is nieuw, maar zeker ook herken-
baar en toegankelijk voor iedereen die 
van muziek houdt. Harm Jan Schenkel 
is een veelgevraagd organist, omdat hij 

Op vrijdag 7 oktober 2016 om 20.00 
uur geeft Harm Jan Schenkel zijn  
muzikale voorstelling AMUSE in de  
Johanneskerk van Breda (Dreef 5). 

Als publiek stap je in de wereld van deze 
eigentijdse componist en ontdek je hoe 
de werelden van jazz-, pop- en klassieke 
muziek bij elkaar komen. AMUSE is een 
cocktail van een concert en cabaret voor 
iedereen die van muziek houdt. Omdat 
dit zijn 25e voorstelling is, is de toegang 
helemaal GRATIS! Tijdens een intieme 
voorstelling laat Harm Jan Schenkel zien 

met zijn spel kan betoveren en laat zien 
dat zo’n groots instrument als het orgel 
nog steeds hip kan zijn. Hij geeft het or-
gel een ziel en maakt het sexy. Daarnaast 
componeert en arrangeert hij muziek 
voor orkesten, HaFaBra, big band, koren, 
orgel, piano en allerlei bezettingen in de 
jazz, pop- en klassieke muziek. Als com-
ponist is hij altijd op zoek naar de span-
ning tussen deze drie werelden. Ook is 
hij dirigent van verschillende (gospel)ko-
ren en werkte hij samen met Martin Mans, 
Jan Vayne, Ralph van Manen, Joany 
Muskiet, Lucas Kramer en vele anderen.

Gespot in Saint Tropez

Zelfs in het mooie Saint Tropez denkt me-
vrouw Haar uit Princenhage aan ‘t Aogje.
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Zaterdag 8 OktOber

SkIP’S gOt taLeNt  
Voor de basisschool kinderen uit Princenhage is het podium 
van de Rabozaal om aan iedereen te laten zien welk talent ze 
hebben.

Na de opstart van vorig jaar pakt S.K.I.P . dit jaar door met 
de grootste talentenjacht van Princenhage. Want waarom zou 
je alleen mee mogen doen als je  talenten bij het playbacken 
liggen?

In de nieuwe opzet S.K.I.P.’s Got Talent mag je ieder talent 
laten zien op het grote podium in De Koe!. Aanvang 19.00 uur

NIet VergeteN!

JVK Daken BV   ▪   www.jvkdaken.nl

Breda
Ons bedrijf is 24/7 bereikbaar!

T   076 303  2400
M  06 126 46 899
E   jurgen@jvkdaken.nl
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AANBOD

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

AANBOD 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.

TUIN EEN NAJAARS/WINTERBEURT OF ONDERHOUD? 
Ervaren tuinman biedt zich aan. Ook voor straatwerk.

tel: 06-18178431

 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.

Tribute to the 90’s – zaterdag 29 oktober
Op zaterdag 29 oktober organiseert 
het SGAP een bijzondere avond om 
een tribute te brengen aan de jaren ’90. 

Er zullen twee livebands spelen die een 
eerbetoon brengen aan bands uit deze 
periode: Pearl Jam (vertolkt door Jeremy) en 
Golden Earring (door Temporary Madness).

Golden Earring met Alec Lokhoff
De band Temporary Madness heeft, voor 
hun tribute to the Golden Earring, een 
enorme hoeveelheid materiaal om uit te 
putten. In hun ode aan deze fantastische 
rockband laat Temporary Madness je 
niet alleen de voor iedereen bekende hits 
horen, zoals “Radar Love”, “The Twillight 
Zone” en “When The Lady Smiles”, maar 
brengen zij ook de parels uit het verle-
den. Temporary Madness bestaat uit 4 
zeer ervaren muzikanten die alle grote 
podia van Nederland wel hebben gezien. 

Ze stonden zelfs in het voorprogramma 
van de échte Golden Earring. 

Pearl Jam
Pearl Jam, Pinkpop en 1992. Deze com-
binatie bracht de show die Pearl Jam 
op Pinkpop verzorgde, volgens Pink-
pop nog steeds de meest legendarische 
show ooit op Pinkpop, en vormt de inspi-
ratiebron voor de tributeband TEMPO-
RARY JEREMY. Vijf ervaren muzikanten 
timmeren sinds 2015 hard aan de weg 

om de bezoekers van de shows hetzelf-
de gevoel te geven als de bezoekers van 
Pinkpop 1992. Passievolle zang, scheu-
rende gitaarpartijen, dynamische bas en 
groovende drums. 

Aanvang van de tribute-avond is 21.00 
uur, de zaal gaat open om 20.00 uur. 
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar in De Koe en via info@sgap.nl, voor 
€10 per stuk. Op de avond zelf zullen de 
kaarten €13 kosten.
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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

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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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 

MARTINUSKERK
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.

Kerkdiensten 
Weekend 8/9 Oktober. 26ste zondag door 
het jaar.
Zaterdag 8 Oktober 19.30 uur. Jubileum-
viering 40 jaar Jongerenkoor Princenhage. 
Pastoor Paul Heye gaat voor.
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastoor Paul Heye. Het  
Martinuskoor verzorgt de zang.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Piet Schalk.

Engelse viering
Zondag om 14.00 uur is er een Engelse 
viering met als voorganger pater Savio. U 
bent van harte welkom.

Lezing religieuze agressie
Lokt religie geweld uit? Dit is één van de 
vragen die aan bod komen in het boek 
van Pieter van Stiphout, Religieuze agressie 
en media invloeden. Piet van Stiphout is 
docent Levensbeschouwing aan het Mar-
kland College te Oudenbosch. Hij  geeft 
een lezing over religieuze agressie op 
maandagavond 10 oktober in de sacristie 
van de parochie OLV ten Hemelopneming, 
Markt 34 in Prinsenbeek. Aanvang 20.00 
uur en de toegang is gratis. Achter in de 
Martinuskerk liggen flyers met aanvullende 
informatie.

Kerkdienst 9 oktober
In kader van het proces van verandering 
waarin wij als Protestantste Gemeen-
te Breda zitten is er een gezamenlijke 
dienst voor heel Breda in de Johannes-
kerk. Aanvang 10.00u. Voorganger ds. 
Saskia van Meggelen. Tijd voor ontmoe-
ting en een kopje koffie of thee na afloop 
van de dienst in het Kerken- en Glazen-
huis, waarna weer terug in de kerk de 
huidige stand van zaken rond de toe-
komstplannen toegelicht en besproken 
zullen worden.

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

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

Inloopochtenden Annahuis:
Maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmorgen van 09.30-12:00u.. 
De Straatraad komt bijeen op woensdag-
morgen van 09.30-11.30 u.. Inloopatelier: 
donderdagmiddag van 13:30-15:30u..
Meer informatie vindt u op www.annahuis.nl 
en www.straatkrantbreda.nl

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

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

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

>
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