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Princenhage krijgt wijkplatform
Heeft u een goed idee?

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden van de ge-
meente voor het toekennen van subsidie 
zullen zijn dat het initiatief de leefbaar-
heid in de wijk moet vergroten en dat er 
draagvlak voor moet zijn. Het streven is 
het aanvragen van subsidie zo makke-
lijk mogelijk maken, dus met minimaal 
papierwerk. Iedereen met een initiatief, 
groot of klein, kan dit inbrengen bij het 
wijkplatform. Mocht bij het indienen blij-
ken dat subsidie nodig is dan moet de 
initiatiefnemer een aanvraagformulier 
hiervoor invullen. Dit zal, vergezeld van 
het advies van het wijkplatform, bij de ge-
meente worden ingediend. Bij het nemen 
van de beslissing over deze aanvraag 
zal de gemeente het advies van het wijk-
platform zwaar mee laten wegen.

Dwarsdoorsnede
Het is de bedoeling dat het wijkplatform 
Princenhage samengesteld wordt uit een 
dwarsdoorsnede van bewoners uit de 
wijk, waarna zij een belangrijke rol krij-
gen in de advisering aan de gemeente 
met betrekking tot subsidieaanvragen. 
Tijdens de Algemene Vergadering van 
de Dorpsraad op 24 november zal een 
verdere toelichting worden gegeven over 
het wijkplatform Princenhage en zal ge-
ïnventariseerd worden welke bewoners 
hierin zitting willen nemen. Dus als u 
geïnteresseerd bent om hieraan deel te 
nemen is bezoek aan de Algemene Ver-
gadering van de Dorpsraad Princenhage 
van belang.

Door: Corné Wijnings

De wijkbeheerders van 
de gemeente Breda zijn 

op dit moment bezig met het opzetten 
van wijkplatforms in iedere wijk.

Vanaf 1 januari 2017 gaan subsidieaan-
vragen in het sociale domein via zo’n 
wijkplatform. Hierdoor krijgt de wijk meer 
zeggenschap over initiatieven en wordt 
er gewerkt vanuit de gedachte: ‘Wie 
kennen de wijk beter dan de bewoners 
van de wijk zelf’. Het wijkplatform biedt 
ondersteuning en adviseert de gemeente 
over goede ideeën die de wijk socialer 
en leefbaarder maken. Met een positief 
advies van het wijkplatform kan dan bij de 
gemeente subsidie aangevraagd worden.
Het draait hierbij overigens niet alleen 
om geld. Ook het beschikbaar stellen 
van materiaal, een ruimte of u in contact 
brengen met andere partijen in de wijk 
die een bijdrage kunnen leveren aan uw 
idee behoren tot de mogelijkheden.

Ideeën
Aan wat voor ideeën u kunt denken? Het 
kan van alles zijn. Bijvoorbeeld het opzet-
ten van een eetpunt, het organiseren van 
activiteiten voor de jeugd of voor ouderen 
in de wijk, een wijk-theatervoorstelling, 
zeskamp, straatspeeldag, het opzetten 
van een vrijwillige hulp- / klussendienst 
etc. Alleen straat-, buurtfeesten en bar-
becues zijn van deze regeling uitgesloten. 
Het gaat om nieuwe ideeën of activiteiten 
waarvan het belang groot is maar waar-
voor er geen sluitende begroting is.

Student èn   
uitvaartverzorger
Sam de Jong

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

Pastoor van  
Spaandonkstraat 40

Breda

Vraagprijs: 
€ 184.500,-- k.k

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



“Da witte dikkels nie!”

Op zaterdag 12 november zal de nieuwe 
Prins van ’t Aogje zich aan ons presente-
ren op het bordes van het Raadhuis. Na 
de bekendmaking is er gelegenheid om 
de Prins te feliciteren in De Koe, waar la-
ter die avond het Aogse Mottomot wordt 
georganiseerd.  

Lampionnenoptocht
Voorafgaand aan de bekendmaking van 
de nieuwe Prins worden er van 19.30 
tot 20.00 uur op de Haagsemarkt en bij 
de ingang van de Martinuskerk door de 
Commissie Buitengebeuren van Stichting 
C.C. ‘t Aogje lichtstaven aangeboden 
aan de Aogse kinderen voor de lampion-
nenoptocht, die ’s avonds plaats zal vin-
den vanaf 20.00 uur.
Als je zelf een lampion hebt, of iets an-
ders wat licht geeft, mag je dat natuurlijk 
ook meenemen. Aansluitend aan deze 
optocht zal de bekendmaking van de 
nieuwe Prins plaatsvinden op de Haag-
semarkt.

De zomer is echt voorbij en we maken 
het binnen weer gezellig. Dat betekent 
ook dat we andere gesprekken voe-
ren. Waarover? “Da witte dikkels nie!”, 
maar dat zou zomaar eens kunnen zijn 
over wie de nieuwe Prins van ‘t  Aogje 
wordt. 

Het is immers weer bijna 11-11, de start 
van het nieuwe carnavalsseizoen. Gaat 
Babbelonius voor een tweede regeer-
periode, of hangt hij zijn scepter aan de 
wilgen en pakt hij zijn trompet weer op? 
Hij is een muzikant in hart en nieren en 
de Bielopers zullen hem met open armen 
ontvangen. Staan er al andere kandida-
ten te popelen om in zijn voetsporen te 
treden, of heeft het bestuur van Stichting 
C.C. ’t Aogje een lijstje met namen pa-
raat?  Kortom genoeg stof voor een goed 
gesprek op een mooie herfstavond. En 
natuurlijk zijn er dan de mensen die nu 
al denken te weten wie ons in het nieuwe 
carnavalsseizoen zal voorgaan. Ook dit 
jaar gaan er weer namen rond van een 
aantal Princenhagenaars waarvan men 
zeker weet dat dat de nieuwe Prins van 
’t Aogje wordt. Bekende namen die in-
middels al jaren genoemd worden in de 
periode voorafgaand aan 11-11, maar 
ook nieuwe en verrassende namen. Van 
mannen die zichzelf hebben aangemeld 
of zijn voorgedragen vanuit een club. 
Want reken maar dat het een eer is als 
je als club iemand voor deze functie mag 
leveren. 

Spreekuur voor bewoners Princenhage en Heuvel
Door: Helma Raaijmakers

Elke maandagmiddag 
van 13.00 tot 14.00 uur is 

er in de Dobbelsteen spreekuur voor 
de bewoners van Princenhage en Heu-
vel. Wijkverpleegkundigen Myrjam van 
Dorst en Astrid Pape vertellen over het 
hoe en waarom van dit spreekuur.

“Participatiemaatschappij, zelfredzaam-
heid, mantelzorg: het zijn maar een paar 
woorden die aangeven dat de maat-
schappij zodanig veranderd is dat er van 
(vooral oudere) mensen wordt verwacht 
dat zij niet alleen langer thuis blijven wo-
nen, maar ook van alle regelgeving op de 
hoogte zijn. En dat is natuurlijk lang niet 
altijd het geval, integendeel, de ‘spelre-
gels’ in onze maatschappij worden – niet 
willekeurig, maar toch-, nogal eens ver-
anderd met als gevolg dat er alleen maar 
meer vragen opdoemen. Vragen die in 
het spreekuur beantwoord kunnen wor-
den.

‘Zorg voor elkaar’

Laagdrempelig
De wet Maatschappelijke Ondersteuning 
van de gemeente heeft dit spreekuur ge-
ïnitieerd. Op het spreekuur zijn aanwe-
zig een wijkverpleegkundige, over zorg 
en gezondheid, een maatschappelijk 
werker van Zorg voor elkaar Breda, een 
WMO-klantmanager die informatie en 
advies geeft over WMO-zaken, een ver-
tegenwoordiger van Atea over werk en 
inkomen, AlleeWonen en Wonenbreburg 
voor huurzaken en wonen en Surplus 
voor activiteiten in de wijk. Wijkagent Ton 
van der Velden heeft toegezegd –indien 
mogelijk- aanwezig te zijn om vragen 
over veiligheid in de wijk te beantwoor-
den. Was – en is- de huisarts degene die 
goede adviezen kan geven en doorver-
wijzingen kan doen, door het spreekuur 
in te stellen hopen wij op een laagdrem-
pelige manier, jonge en oudere mensen 
te kunnen helpen. Kortom, zorg en wel-
zijn vormen de hoofdmoot in het spreek-
uur. Maar ook in de alledaagse praktijk 
kunnen mensen alert zijn. Bijvoorbeeld: 
Ik heb de achterbuurvrouw al een tijd niet 

buiten gezien, toch eens poolshoogte 
gaan nemen. Dat is maar één voorbeeld 
van ‘Zorg voor elkaar Breda’, zoals het 
project heet”.

Korte lijnen
Op werkdagen van 8 tot 17 uur kunt u 
met uw vragen terecht op tel. 5251515, 
daarnaast biedt het spreekuur u de mo-
gelijkheid om persoonlijk contact te heb-
ben. Jong en oud, iedereen is welkom.

Website voor de kerst-
stal van Princenhage
Ook dit jaar zal de kerststal op de Haag-
semarkt worden opgebouwd. Achter 
de schermen wordt er al hard gewerkt 
om dit te realiseren. De opening van de 
kerststal zal plaatsvinden op kerststal-
zaterdag 17 december 2016. Die dag 
zal ook de KerstCreatieRoute voor de 
vierde maal van start gaan.

Om de bewoners van Princenhage te in-
formeren over de kerststal en de Kerst-
CreatieRoute heeft Stichting Kerststal 
Princenhage een website ontwikkeld. Deze 
website is te vinden op www.kerststal-
princenhage.nl. Het plan is om de website 
in de komende weken te vullen met ver-
halen, filmpjes en foto’s van de kerststal 
op de Haagsemarkt en de KerstCreatie-
Route. Daarom nodigt de stichting ieder-
een uit om zijn verhalen en foto’s te mailen 
naar website@kerststal-princenhage.nl
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GOUD

Uitvaartverzorging
Van Gemert

SUPPORTERS

ZILVER

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

SUPPORTERS

BRONS

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

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 

SUPPORTERS

Wethouder van Lunteren op 
werkbezoek in Princenhage

Door: Armin Floren

Woensdag 19 oktober 
maakte wethouder Pa-
trick van Lunteren een 

fietstour en deed Hofhage in Prin-
cenhage aan. De bewoners gaan een 
groendeal aan met de gemeente voor 
het onderhouden van het groen en het 
aanleggen van geveltuintjes.

Na het bevestigen van de deal door een 
stevige handdruk en het maken van een 
foto fietsten de raadsleden, wijkbeheer-
ders en de wethouder door naar het 
Roode Hert voor een dialoog over Prin-
cenhage Begroot.

Wethouder van Lunteren wilde graag 
een gesprek met de inwoners, waarbij 
een vrije gedachtenwisseling plaats-
vindt, wat met nieuwe inzichten leidt tot 
het project pilot ‘Princenhage Begroot’. 
Zoals u al heeft kunnen lezen in het wijk-
blad liggen de onderwerpen die zijn op-
gehaald bij ‘Kom in de Tent’ op de Haag-
se Markt al enige tijd bij de Gemeente 
om te toetsen hoe deze plannen kunnen 
worden uitgevoerd of verder moeten 
worden uitgewerkt. Iedereen kon zijn 
ideeën, klachten e.d. neer leggen bij 

de wethouder, raadsleden en wijkbe-
heerders om te komen tot een oplossing 
of een vervolggesprek. Zo was er bij-
voorbeeld aandacht voor de Haagweg 
tegenover begraafplaats Zuylen waar 
men de enkels breekt over de slechte 
trottoirs. Zo was er ook de jongste ver-
tegenwoordiger uit Hagehof. Hij wilde 
graag met de wethouder praten over 
zijn straat, over het kunnen voetballen in 
de buurt. Hij wil graag een eigen veldje, 
want het dichtstbijzijnde voetbalveld is 
in de Pottenbakkerstraat en dat is voor 
de kleinere kinderen veel te ver weg. 
Na een leuk en goed gesprek met de 
wethouder en de wijkbeheerders kreeg 
deze jongste initiatiefnemer een luid ap-
plaus. De heren beloofden dat zij gaan 
kijken hoe zij deze droom van de jeugd 
uit Hagehof kunnen verwezenlijken.

Jan Brehm eindelijk winnaar 
Princenhaags Golf Kampioenschap!
Op zondag 16 oktober 2016 werd al-
weer het zesde Princenhaagse Golf-
kampioenschap georganiseerd op golf-
park de Turfvaert in Rijsbergen. Dit jaar 
kwamen er 36 deelnemers aan de start.

De golfers moesten 18 holes spelen en 
waren gemiddeld zo´n 4 ½ - 5 uur on-
derweg in flights (groepjes)van drie.
De Neary(het dichtst bij de vlag in de 
eerste slag) werd dit jaar gewonnen 
door Dino Skornja. Ook de Longest bij 
de mannen(de bal die het verst komt bij 
de eerste slag en ook nog op de fair-
way-de baan belandt) werd door Dino 
gewonnen, een prima prestatie voor een 
lage handicapper (Hcp 11.8). Dit geldt 
ook voor de winnares van de longest bij 
de dames, deze werd gewonnen door 
Jos de Bondt met een Hcp 19.7.
Met de laagste Hcp van 11.7 is het Jan 

Brehm toch gelukt om als winnaar uit de 
bus te komen, wel was het een close fi-
nish met Niels Jansbeken (2e plaats) en 
Martin Tjin Pit Tjoen (3e plaats). Ria Rue-
disueli was de beste dame van de dag.
Nogmaals allemaal van harte gefeliciteerd!

Organisatie PGK
Ben Sprenkels, Jürgen Quaars, Carlo Foesenek

Graag wil ik namens de Brandwondenstichting alle inwoners van Princenhage bedanken 
die een bijdrage hebben gegeven aan onze huis-aan-huis collectantes afgelopen week 
(9-15 oktober). In totaal is er in Princenhage € 926,29 opgehaald. Een fantastisch bedrag!
Vriendelijke groet, Nicole Noten Dane (collecte-organisator)

Bedankt!
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* exclusief montage, ventiel, millieubijdrage en BTW  

Banden | Distributieriem  | Airco | Uitlaat | Remmen  | Schokdempers  | Olie 

Autoservice Van Campenhout B.V.  
Dreef 83B 
4813 EE BREDA  

Telefoon 076 - 522 55 07  

VAN 1 NOVEMER 2016 TOT 31 DECEMBER 2016 

50 % * 
Korting  

op alle Bridgestone en Firestone  

Banden  

 

 
 

uw vloer- en raambekleding specialist 
   

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

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

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

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

 
Installatie & Onderhoudsbedrijf 

  Jaco Hermans 
uw adres voor: 

Gertrudislaan 21   
4841 XH  Prinsenbeek 

  CV-installaties & onderhoud                
Dakbedekking  

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

 

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

Uw adres voor:

  CV-installaties & onderhoud 
Dakbedekking 

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

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

Fax: 084 - 75 91 399 
Email-adres: jacohermans@casema.nl
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Melk de dag! 

Santé’, ‘melk d’n dag’. Die schone Vlaamse 
spreuk wil zeggen: ‘pluk de dag’. Carpe 
Diem. Het heeft geen zin om ‘n ‘scheet’ 
in een vogelkooike gevangen te zetten. 
Ik werd het me weer gewaar door Brain-
wash. Een cool programma dat de toe-

COLUMN
komst duidt. Waarin een neef van Helma 
Raaijmakers een rol speelt. Weet hij nu 
al dat onrust een positieve lading heeft. 
Hadden we die niet, bij De Dobbelsteen, 
dan kwam er niets uit onze handen.

Zet 20 mensen op een stoel en ze willen 
er in een kwartier vanaf en binnen het 
kwartier door zichzelf pijn te doen door 
een stroomstootje. De sceptisch bedoelde 
filosofie van Pascal was dat er geen el-
lende meer zou zijn als de mensen thuis 
bleven. Onhaalbaar! Verveling maakt 
verderf. Hitler wilde schilderen…kon het 
niet…en wat deed ie? Hij werd dictator. 
Volksmenners zijn zelden creatief.

Je moet onrustig kunnen zijn, creatief zo-
als Ronald Huismans. Die mij die mooie 
melk-zin heeft geschonken. Zeg ik tegen 
Helma: “Maar…die carnavalsprinses…die 
komt er hoor. De vrouw breekt door het 

glazen plafond. Ook in Princenhage. En 
ook met carnaval!” Nou ja, twijfelgeval. 
Carnaval is hier erg klassiek. Kijk dan 
naar de Princenhaagse Cécile Koekkoek. 
Voetbal. Laatste mannenbolwerk? Dankzij 
Cécile, als lid van de raad van commis-
sarissen van NAC, niet meer! Niets blijft 
hetzelfde.

Het leven vloeit. Alles komt goed. “Melk 
de dag”. Komt er in de kerk geen hond? 
Geestesrichting? Over 50 jaar nummer 
1. Als wetenschap hart, ziel en geest 
overheerst. Wat las ik? Twee vriendinnen 
en hun hond bezoeken een kerkje. De 
dominee legt uit. Zegt ie: “Mag ik van 
u een foto maken”. Piept ‘Foks’ er met 
zijn snuit tussenin. Krijgen de dames de 
foto toegestuurd met het onderschrift: 
“wie zei er dat er geen hond meer in de 
kerk kwam”.

Rinie Maas  

     
 

  

 Schenk jezelf een 
slank figuur voor de 

feestendagen

start

 
nu met 

zlim

AFVALLEN IS NIET MAKKELIJK, ZEKER IN DE KOMENDE MAANDEN 
MET LANGE AVONDEN EN DE GEZELLIGHEID VAN ALLE FEESTELIJKHEDEN 

VAN DE WINTER…

DANKZIJ ZLIM® KAN JE ECHTER GENIETEN VAN EEN HEERLIJK 
SLANKE EN FITTE WINTER VOL ENERGIE!

Zlim Breda  Nieuwe Heilaarstraat 39, Breda  076 530 93 88

Bel voor een 
gratis en 
vrijblijvende

figuuranalyse
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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
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076 - 520 78 76
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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.
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Het Martinusgilde: blijvende steun voor behoud Martinuskerk
Door: Helma Raaijmakers

In 1993 werd door Piet 
van der List, Rinus Hoon-

dert, Jan Sijssens en Frans Beekers, 
met behulp van pastor Rud Smit, Ineke 
Leemput en Piet Hector, het Martinus-
gilde opgericht. Reglementen werden 
opgesteld en notarieel bevestigd. De 
eerste en voornaamste taak was ‘het 
kostbaarste bezit’ van Princenhage, de 
Martinuskerk, te behoeden, bescher-
men en beschutten.

Frans Beekers, voorzitter van het eerste 
uur, legde destijds de geschiedenis van 
het Martinusgilde uit. “De kerk, blikvan-
ger in het hart van ons dorp, was bij de 
oprichting van het Gilde net prachtig 
gerestaureerd door de restauratiecom-
missie. De manier waarop het bescher-
men, behoeden en behouden diende 
te geschieden, stond in de statuten 
van de oprichtingsakte, maar werd ook 
genoemd in de akten van het in 1659 
opgerichte gilde. Dit schutters- en clo-
veniersgilde kreeg in 1659 de prinselij-
ke goedkeuring van Prins Willem IV van 
Oranje Nassau. Het Sint Martinusgilde 
werd gehuisvest in herberg ‘De Peli-
kaan’ aan de Dreef. Hun taak was het 
behoeden, beschermen en beschutten 

van het have en goed van de burgers 
van het dorp ‘Hage’. Zij mochten dat 
doen met ‘de busse’ (geweer).

Als er naar de vertaling van het woord 
‘busse’ gekeken wordt, dan bleek dit 
ook gebruikt voor ‘beurse’ (portemon-
naie). De eerste regel van de ‘Caerte’ 
(taakstelling) uit 1659 luidt: ‘In den eer-
sten so sak eeneijder, beschutten in 
deze Gilde comende gehouden sijn te 
doen behoorlycken eedt van getriuwi-
cheit en sal moeten voorsien van een 
goede ‘bussen’(beurse).

Dit is voor Gildeleden anno 2016 niet 
anders, zij leveren immers jaarlijks hun 
financiële bijdrage op de  restauratie-
rekening van de Martinuskerk. En zij 
dragen ‘getrouw’ hun speldje tijdens de 
jaarlijkse bijeenkomst op 11 november, 
de feestdag van Sint Martinus. Het be-
houd van de Martinuskerk is mede mo-
gelijk door de steun van het Martinusgil-
de aan het restauratiefonds. Zo konden 
dankzij financiële bijdragen de kap van 
de kerk hersteld worden, werd de sa-
cristie gerestaureerd en werd houtworm 
uitvoerig bestreden. Het Martinusgilde 
telt momenteel 190 leden. Wilt u ook lid 
worden door uw steentje bij te dragen 
aan het behoud van ons ‘kostbaarste 

bezit van Princenhage’? Dan kunt u  
op 11 november de Gilde-bijeen-
komst bijwonen. Meer info vindt u op  
www.martinusgilde.nl 

’t Ploegeske Zang-
groep & Blaasorkest
Wij presenteren op zondag 6 November 
a.s. ons nieuw programma voor het seizoen 
2017. Wij bieden u weer een zeer geva-
rieerd optreden en een gezellige middag 
aan om te genieten. Inmiddels bestaan 
wij 36 Jaar en brengen weer een spran-
kelend optreden in Wijkcentrum De Koe, 
Ambachtenlaan 1 Breda (Princenhage).
Tijdstip van aanvang op 6 November is 
14.00 uur, zaal open om 13.30 uur. Noteer  
deze datum, we heten u van harte wel-
kom.De entree is gratis. Wij zien uw komst 
met plezier tegemoet op 6 November.

Henk van Wijngaarden
Secretaris van ’t Ploegeske

Heeft u overigens vrije tijd beschikbaar, sluit u dan aan 
bij de Zanggroep en/of Blaasorkest van ’t Ploegeske.
Wij kunnen nog een paar mensen plaatsen. Inlichtingen  
bij Henk van Wijngaarden Telefoon 076-5224670  
e-mail: vanwijngaarden@casema.nl. Of zie onze 
website www.ploegeske.nl
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Gratis 
Easy thermostaat

t.w.v. 
€ 257,-*

Besparen 
is easy!
Met een topketel 
van Nefi t

*Vraag naar de voorwaarden.

DeLind 17
48 KC Prinsenbeek
076-541 44 25
info@dennisroovers.nl
www.dennisroovers.nl
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Zaterdag 5 NOveMber

KLedINgINZaMeLINg dOSKONaLe
Op zaterdag 5 November a.s. zamelt “DOSKONALE” weer gebruikte kleding en schoenen 
in. De kleding is bedoeld voor hergebruik in Polen, Roemenië, voormalige Oostbloklanden 
en Afrika. De kleding kan tussen 9.00 en 12.00 uur worden aangeboden bij garage van 
Campenhout aan de Dreef 83 te Princenhage.
Wie de kleding onmogelijk zelf kan afleveren, kan vóór vrijdagavond 19.00 uur bellen naar 
Tanja v.d. Vorst, zodat de kleding op zaterdagmorgen aan huis opgehaald kan worden. 
Ophalen aan huis doen wij bij minimaal 2 zakken of dozen.
Voor inlichtingen : 076-5229330. Wij doen dit elke eerste zaterdagmorgen van de maand.

deZe WeeK IN

PrINCeNhOf
Zaterdag 5 NOveMber 

rIKKeN eN JOKereN IN 
PrINCeNhOf

Op zaterdag 5 november organiseert KBO in samenwerking met 
WIJ deze kaartmiddag. Aanvang 13.30 uur (zaal open 13.00 uur). 
Kosten € 4,00 (KBO leden € 2,00) inclusief 1 kopje koffie/thee.

MaaNdag 7 NOveMber 

fIetSeN bIJ PrINCeNhOf
Op initiatief van de KBO kun je maandag 7 november deelne-
men 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 11 NOveMber 

WaNdeLeN bIJ 
PrINCeNhOf

Op vrijdag 11 november kun je vanaf 10.00 uur tot 11.00 uur 
wandelen bij Princenhof. Verzamelen en start bij Princenhof. Niet 
goed ter been, de rolstoel en de rollator kunnen mee. Lekker 
een frisse neus halen en daarna onder het genot van een kopje 
koffie/thee napraten. Deelname is gratis. Princenhof, Princentuin 
1, tel. (076) 5309791.

NIet vergeteN!

GEZOCHT

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
De kleine ongemakken in huis: een loszittende trapleuning, een 
knellende deur, de verzakte tuinpoort, die oude vlek in het plafond, 
de wc die steeds maar doorloopt... Ik los het snel voor u op!  
Van Opstal, schilderwerk en klein onderhoud. Zeilmakerpad 12, 
Breda 06-55 77 68 49. www.voschko.nl. Uw buurtklussenier.

Gastouder(s) gezocht:  
Gastouderbureau MiKado is op zoek naar 1 of 2 gastouders, 
woonachtig in Princenhage of Westerpark.Ervaring met (eigen)
kinderen van 0-4 jaar; een actieve en liefdevolle houding richting 
kinderen. www.gob-mikado.nl 076-5498748

AANBOD
HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN

Aanleg en onderhoud van tuinen
In alle prijsklasse

Bel of mail vrijblijvend naar:
info@perfectgreen.nl / 0628993948

GEZOCHT

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
De kleine ongemakken in huis: een loszittende trapleuning, een 
knellende deur, de verzakte tuinpoort, die oude vlek in het plafond, 
de wc die steeds maar doorloopt... Ik los het snel voor u op!  
Van Opstal, schilderwerk en klein onderhoud. Zeilmakerpad 12, 
Breda 06-55 77 68 49. www.voschko.nl. Uw buurtklussenier.

Gastouder(s) gezocht:  
Gastouderbureau MiKado is op zoek naar 1 of 2 gastouders, 
woonachtig in Princenhage of Westerpark.Ervaring met (eigen)
kinderen van 0-4 jaar; een actieve en liefdevolle houding richting 
kinderen. www.gob-mikado.nl 076-5498748

AANBOD
HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN

Aanleg en onderhoud van tuinen
In alle prijsklasse

Bel of mail vrijblijvend naar:
info@perfectgreen.nl / 0628993948

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

particulieren en e13,50 voor niet-particulieren. De 

prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan via advertentie-

wijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dient 

uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing vol-

daan te zijn op rekening NL84 RABO 0142 4973 63.

ZONdag 6 NOveMber

grOeNWIt thUIS
Op zondag 16 november speelt GroenWit thuis tegen Bavel, Deze wedstrijd begint om 14.30 uur.

Amarant is op zoek 
naar vrijwilligers voor 
onze cliënten
Onze cliënten zijn mensen met een verstandelijke beperking 
en tussen de leeftijd van 60-86 jaar. Het gaat om 3 dames en 
4 heren die het leuk zouden vinden om iets gezelligs te gaan 
doen met u.

Wij vragen u 1x per week of 1x per 2 weken er te zijn om met hun 
bijv. een bakje koffie te drinken, een krantje te lezen en/of spelletje 
te doen, een rondje te wandelen of een dagje uit te gaan.
Spreekt dit u aan of wilt u meer informatie dan bent u van harte 
welkom en vertellen we met plezier wat er eventueel van u ver-
wacht kan worden.
Voor meer informatie kunt u vragen naar Anselma van Dongen 
of naar Colinda van Osta, tel: 076 5224394
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COLOFON

JOHANNESKERK

MARTINUSKERK
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.

Kerkdiensten 
Weekend 5/6 november. 32ste zondag 
door het jaar.
Zondag 11.00 uur. Viering van Woord en 
Communie met als voorganger pastor 

Kerkdienst 6 november
Dankdag voor gewas en arbeid: Dienst 
van Woord en Gebed. Aanvang 10.00u. 
Voorganger ds. Saskia van Meggelen.  
Na afloop is er koffie in het Kerken- en 
Glazenhuis.

Kinderkerk en crèche
Op zondag 6 november zijn alle kinderen 
zijn welkom; ook voor de allerkleinsten is 
er opvang geregeld.

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

Kerkdienst 20 november- laatste zondag 
kerkelijk jaar.
Traditioneel gedenken wij op deze zondag 
in een Dienst van Woord en Gebed 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

overledenen van het afgelopen kerkelijk 
jaar. Hun namen worden dan genoemd, 
een kaars ter nagedachtenis aangestoken. 
Heeft u iemand verloren die u graag wilt 
gedenken te midden van de gemeente 
- óók al was deze persoon geen lid van 
onze gemeente - geef dit dan voor vrijdag 
18 november door aan Mieke Frankfoorder, 
tel. 5146523.

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

Henny Spooren-Schaart, Het Martinus-
koor verzorgt de zang.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Maria Nooren-de Bont; 
Jan Schrauwen en Anna van Gils; Piet 
van Caulil; Overleden ouders Leijs en Els 
Leijs.

Caritascollecte: HIBO
De opbrengst van de collecte is bestemd 
voor HIBO (Hulp in bijzondere omstan-
digheden). Deze organisatie heeft als 
onderdeel van een groot zorgen- en hulp-
pakket als taak de armoede te bestrijden.

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