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Het is zover!
vanaf 21 december 2016

is onze winkel 

aan de Haagsemarkt 29 

gesloten!

Wij bedanken u allen hartelijk voor  
het jarenlange vertrouwen dat u ons schonk!

Het was een geweldige tijd!

—

Hartelijk dank!
Jan, Ab, Lisette, Miranda, Beppie en Fenne

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,-

Zalig Kerstfeest 
&

Alle Goeds voor 
2017

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:

Amaryllis (4 knoppen)
€ 2,25 per steel

Geldig t/m 31-12-2016

Wij wensen u 
fijne feestdagen en 
een gelukkig 2017!

A.C. Koijen & Partners Hypotheken, Pensioenen en
Verzekeringen
Esserstraat 79
4813 EJ Breda
T 076 - 514 74 44
E verzekeringen@ackoijen.nl
I www.ackoijen.nl

Wij wensen u 
fijne feestdagen en 
een gelukkig 2017!

A.C. Koijen & Partners Hypotheken, Pensioenen en
Verzekeringen
Esserstraat 79
4813 EJ Breda
T 076 - 514 74 44
E verzekeringen@ackoijen.nl
I www.ackoijen.nl

Wij wensen u 
fijne feestdagen en 
een gelukkig 2017!

A.C. Koijen & Partners Hypotheken, Pensioenen en
Verzekeringen
Esserstraat 79
4813 EJ Breda
T 076 - 514 74 44
E verzekeringen@ackoijen.nl
I www.ackoijen.nl

Kerstmis 2016

Deze winter voelt dit jaar wel erg koud 
aan. Niet zozeer door de temperatuur 
maar omdat onze wereld zo kil is ge-
worden. Het voelt alsof mensen geen 
warm hart meer voor elkaar hebben. 
Wereldwijd zien we elke dag het af-
schuwelijke geweld van oorlogen en 
terrorisme. Dat maakt ons bang. We 
worden geconfronteerd met klimaat-
veranderingen omdat het milieu wordt 
aangetast. Koude rillingen komen 
wanneer we aan de toekomst van onze 
planeet denken.

Ook in onze directe omgeving voelt het 
koud. We merken hoe kil en verhard de 
verhoudingen in onze samenleving zijn. Je 
ziet hoe mensen en partijen amper naar el-
kaar luisteren en agressief tegenover elkaar 
te staan. Het lijkt wel alsof er in ons land 
geen gemeenschapszin meer is. Of zoals 
Jan Terlouw het zo treffend zei: “Met het 
verdwijnen van het touwtje uit de brieven-
bus, is ook het vertrouwen bij de mensen 
weg.”

Steeds vaker hoor ik geluiden die somber 
en pessimistisch zijn over de toekomst 
van onze samenleving. Kan ons land nog 
bestuurd worden als er geen vertrouwen 
meer is in de politiek? Wie gaat daadwer-
kelijk de zorg voor ouderen ter harte? Wie 
maakt zich druk over jongeren die geen 
werk vinden? Wat doen we echt tegen 
discriminatie? En zo zijn er zeker nog vele 
problemen en misstanden te noemen. De 
hamvraag blijft: waar halen we het vertrou-
wen vandaan dat we gezamenlijk een beter 
Nederland opbouwen voor iedereen?
De belangrijkste uitdaging voor de ko-
mende jaren is de wederopbouw van de 
saamhorigheid in Nederland. Hoe gaan wij 
om met alle verschillen en tegenstellingen 
die er in ons land zijn èn blijven we tege-
lijk werken aan verbondenheid? Dat vraagt 
om liefdevolle verantwoordelijkheid en ver-
trouwen in elkaar. Laten we niet in het indi-
vidualisme blijven steken, maar onszelf ook 
verantwoordelijk weten voor de zorgen van 

een ander. Laten we elkaar vertrouwen ge-
ven en respect, juist aan degenen met wie 
we het niet eens zijn.

Vertrouwen en liefde put ik uit de geboorte 
van dat kleine kind Jezus. Geboren in een 
kribbe, maar ook vaak in mijn hart. Want 
als de liefde niet in je hart geboren wordt, 
blijven we alleen pessimistisch en negatief. 
Bij de geboorte van een kind beseffen we 
hoe wonderlijk mooi en goed het leven kan 
zijn. Bij de geboorte van Jezus mogen we 
ervaren dat er een grotere macht is die ons 

UITVAARTONDERNEMING  WILMA VAN OPSTAL

www.wilmavanopstal.nl
076 5201799

open visie persoonlijk & eigentijds
    
www.wilmavanopstal.nl - 076-520 17 99

Vertrouwen en liefde worden ons geboren

leven geeft. Wie het pasgeboren kind ziet, 
beseft dat Liefde ons leven draagt.

In de lach van een kind zien we de hemel en 
ervaren we hoe nabij Gods Liefde kan zijn. 
De glimlach van een kind maakt ons blij, 
geeft ons hoop, schenkt ons vertrouwen in 
een goede wereld. En is dat niet precies, 
wat we in onze tijd, in onze samenleving zo 
hard nodig hebben?

Pastor Adrie Lint
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Wil je in de Kerstvakantie een keertje 
creatief knutselen? Dat kan bij Hob-
byclub Princenhage, zelfs 4x tijdens 
onze INSTUIF-avonden.

Wat maak je? Met z’n allen maken we 
iets winter-achtigs en daarna mag je zelf 
weten wat je maakt en ook van welk ma-
teriaal.

Wanneer: dinsdag 27 december, vrijdag 
30 december, dinsdag 3 januari en

Hobbyclub in de Dobbelsteen

Na het grote succes van voorgaande 
jaren organiseert de Stichting Promo-
tie Evenementen Princenhage vanaf 
13 januari 2017 het 11de Roode Hert 
Toernooi Driebanden. Deze staat be-
kend als een leuk, sportief en gezellig 
toernooi!

Dit wordt wederom gespeeld in het 
Roode Hert in Princenhage, Breda. De 
slotdag van het toernooi wordt gespeeld 
op zaterdag 6 mei 2017. Er zal gespeeld 
worden om de “Toon de Vries wisselbo-

11de Roode Hert Toernooi Driebanden
kaal” Toon is initiator en organisator ge-
weest van het 1ste, 2de en 3de toernooi. 
Wilt u graag deelnemen aan dit laag-
drempelige toernooi? U kunt zich nog 
inschrijven tot 24 december.

Inschrijfformulieren te verkrijgen in het 
Roode Hert.

Voorzitter van het Roode Hert Drieban-
dentoernooi.

John van Weerd

Vrije Boekhandel

Veemarktstraat 40, 4811 zg Breda (076) 514 54 91
www.vrijeboekhandel.nl / info@vrijeboekhandel.nl

vrijdag 6 januari, iedere keer van 18.30 
tot 20.00 uur.

Voor wie: Voor alle kinderen, als je geen 
lid bent dan kost het € 3,00 per keer.

Waar: Wij zitten op de Kastanjezolder 
van De Dobbelsteen, ingang Leidekker-
straat tegenover nr. 7.

Meer informatie en aanmelding vooraf via 
Ineke tel 06-25552550 of 
info@hobbyclubprincenhage.nl

Vinyl-avond 2017
De enthousiaste deelnemers en bezoekers 
aan de voorgaande Vinyl-avonden waren 
unaniem van mening dat deze tot een regel-
matig terugkerende activiteit zouden kun-
nen uitgroeien. Een mening die wij alleen 
maar kunnen onderschrijven en een reden 
om dan ook maar de daad bij het woord te 
voegen.

Op zaterdag 28 januari 2017 is het weer zo-
ver: Vinyl-avond in de Vlaamse Schuur. Haal je 
favoriete vinylplaten uit de koffer,  stof ze af en 
stel je playlist samen. Hier en daar een kraakje 
is geen probleem. Het moet wel van voor 1990 
zijn. Heb je een verhaaltje bij een bepaalde 
plaat dan is het misschien leuk om dat te de-
len.  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
krijg je een speeltijd van tenminste 20 minu-
ten. In verband met de tijdsduur is het aantal 
deelnemers echter niet onbeperkt. De volgor-
de van inschrijving is dus bepalend. Inschrij-
ven kan vanaf nu op vinylavond@gmail.com.  

Frido Schrauwen
Ruud Bachman
Nico Stokman

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

SUPPORTERS

Passie in Princenhage: 
Vantasties

Door: Olga van Gils

Volgens de ‘Van Dale’ is 
passie een hartstochtelij-
ke liefhebberij. Iedereen 

heeft een passie, groot of klein. Het 
volgen van je hart, een activiteit doen 
waar je goed in bent en die je gelukkig 
maakt. Van schilderen, muziek, sport 
tot anderen helpen, koken of schrijven. 
In de vorm van een hobby of een baan, 
het is je passie als het je energie geeft 
en je hart sneller doet kloppen. We ma-
ken kennis met een dame met een on-
uitputtelijke creatieve gave: Esther de 
Koning.

Al van kleins af aan houdt Esther van cre-
atief bezig zijn, van friemelen en freube-
len. Zij heeft rond haar achttiende zichzelf 
naaien aangeleerd en is op wat latere leef-
tijd op naailes gegaan. In eerste instantie 
vooral voor het maken van kinderkleertjes. 

Maar zo ontstonden ook al snel andere 
creaties, zoals tassen van tafelzeil. Onge-
veer vijf jaar geleden kregen deze unie-
ke tassen de naam ‘Vantasties’ en startte 
Esther een webshop. Dat was vooral heel 
erg leuk om te doen, maar het maken van 
deze bijzondere creaties bleek tijdsinten-
sief en was dan ook niet goed te combi-
neren met haar gezin en haar werk als 
leerkracht op een basisschool in Breda. 
Maarja, die creatieve impulsen moeten 
er wel uit. En wat nu dan ook ontstaat zijn 
leuke en lieflijke hebbedingetjes, zoals 
eigentijdse getekende kaarten, slingers, 
speldenkussentjes, sleutelhangers, etc. 
In het weekend van 17 en 18 december 
stond Esther op de kerstmarkt in de wijk 
Belcrum, waar bezoekers verrukt waren 
van haar kerstslingertjes, kaarten en unie-
ke (kerst) cadeautjes. Binnenkort zijn al 
haar zelfgemaakte spulletjes te bewon-
deren op de website welke nu nog onder 
constructie is. 
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Haagsemarkt 30, Breda   |  06 382 792 31   |  info@sjielingerie.nl    |  www.sjielingerie.nl

Wij wensen iedereen  
       gezellige kerstdagen 
en een mooi nieuwjaar.

Met ingang van januari 2017 nieuwe openingstijden:
Donderdag  10.00-17.30 uur  Vrijdag   10.00-17.30 uur
Zaterdag     10.00-17.00 uur

 ecoLOGISCH - ecoNOMISCH
www.coro-zonnepanelen.nl

Investeren in zonnepanelen is investeren in duurzaamheid. U bespaart niet alleen fors op uw energierekening,

zonnepanelen zijn ook nog eens goed voor het milieu. Wij helpen uw wereld groener te maken. Omdat wij overtuigd zijn dat 

het moet en omdat we weten dat het kan. Een zonnepaneel is een goed product dat geld bespaart en zekerheid geeft.

coro-zonnepanelen  -  Rat Verleghstraat 118 B  -  4815 PT Breda  -  Tel. +31(0)76-5879002  -  info@coro-zonnepanelen.nl  

ZONNEpaNELEN
DE ENERGIE VOOR MORGEN

Investeer in duurzaamheid

076 - 58 79 002

Hoofdsponsorschap van ING en Groen-Wit met 
drie jaar verlengd      
Sinds 1 september 2014 heeft ING zich 
voor drie jaar met een intensief hoofd-
sponsorschap aan R.K.S.V. Groen-Wit 
verbonden. R.K.S.V. Groen-Wit was 
één van de amateurclubs in Neder-
land die uit bijna 800 aanmeldingen 
beloond werd met het sponsorschap. 
Met het sponsorprogramma wil de ING 
samen met de KNVB het amateurvoet-
bal in Nederland verder vooruit helpen. 
En dat krijgt een fantastisch vervolg! 
R.K.S.V. Groen-Wit heeft een verlen-
ging van drie jaar van het intensief 
hoofdsponsorschap binnengehaald.

Hard work pays off
Met het nieuws dat ING en de KNVB hun 
partnerschap hebben verlengd tot en met 
2022, werd ook aangekondigd dat de lo-
pende contracten met de amateurclubs 
worden verlengd. Natuurlijk niet zonder 
tegenprestatie. Gerben Bierbooms, lid 
van de sponsorcommissie van R.K.S.V. 
Groen-Wit heeft hard gewerkt aan een 
pitch om in aanmerking te komen voor 
een verlenging van het intensief hoofd-

sponsorcontract van wederom drie jaar. 
Op basis van het voorstel, de omschre-
ven uitdagingen waar wij als club tegen-
aanlopen, de getoonde creativiteit, onze 
inzet en zeker ook de prettige samenwer-

Uitnodiging nieuwjaarsconcert/
nieuwjaarsreceptie      
De Dorpsraad Princenhage, Koninklij-
ke Harmonie Cecilia Princenhage, De 
Stichting Gemeenschaps Accommo-
daties Princenhage en de Onderne-
mers Vereniging Princenhage nodigen 
de inwoners van Princenhage uit voor 
het nieuwjaarsconcert en de  nieuw-
jaarsreceptie op zondag 8 januari 
2017, vanaf 14.00 uur in de Sint Marti-
nuskerk. De entree is gratis.

In de Martinuskerk zullen eerst het Op-
stap- en Opleidingsorkest een optreden 

king heeft ING de sponsorovereenkomst 
verlengd. De verlenging is een mooi sig-
naal van vertrouwen van ING in R.K.S.V. 
Groen-Wit uit Princenhage. Groen-Wit 
heeft zin in de verdere samenwerking!”

verzorgen, waarna omstreeks 14.45 uur 
het Nieuwjaarsconcert van het Groot Or-
kest en het Bredaas Mannenkoor volgt. 
Na afloop zullen de voorzitters van de 
uitnodigende organisaties met u proos-
ten op het nieuwe jaar.

Omstreeks 15.45 uur is iedereen uitgeno-
digd bij Café Aogse Markt voor de nieuw-
jaarsreceptie. Hier zal een combo zorgen 
voor de muzikale omlijsting. U bent allen 
van harte welkom. 

Marian Verheij

JKP
Oliebollenaktie
Zaterdag 31 december a.s. is het zo-
ver! Het Jongerenkoor Princenhage 
bakt de lekkerste oliebollen voor Oud 
en Nieuw. We staan ook dit jaar op de 
Haagsemarkt paraat om heerlijke war-
me oliebollen (zonder krentjes) te ver-
kopen!

Een zak met 10 stuks kost €4,50 en een 
enkele oliebol kost€ €0,50.

Het is raadzaam om ze vooraf te bestel-
len, want op=op! Bestellen kan in een 
mailtje naar info@jkpbreda.nl. 

We zien jullie dan! JKP
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Jaaroverzicht 2016 deel 2 (juli tot en met december)
Door: Corné Wijnings

JULI
In de maand juli maakte CC ’t Aogje be-
kend een complete Jeugdraad met kapel 
te formeren die tijdens de carnaval 2017 
al actief zal zijn. De gemeente Breda liet 
weten dat het door vele gehate paaltje 
op de Ambachtenlaan niet weg gaat en 
er extra paaltjes geplaatst zullen worden 
om de zichtbaarheid te vergroten. 

Op 3 juli was er een Salsa-buiten-dans- 
feestje. De echte salsa liefhebbers kwa-
men deze middag hiervoor naar het  
zonnige Princenhage.

De Dorpswei was in het weekend van 9 
en 10 juli weer omgetoverd tot een groot 
speelparadijs voor de kinderen. S.K.I.P. 
hield daar het S.K.I.P. kinderweekend 
waarbij de oudste kinderen weer moch-
ten blijven slapen.

Op vrijdag 15 juli was de Cd-Presentatie 
van “De Vogeltjes”. Tijdens de seizoens-
afsluitingsavond van  De Koe presenteer-
den zij hun eerste en tevens laatste CD.

Zondagmiddag 17 juli is een motorrij-
der gewond geraakt op de Ettensebaan 
doordat hij achter op een auto reed. Door 
de botsing kwam de motorrijder ten val 
en schoof de motor twee rijbanen verder 
tegen een andere auto. 

Op donderdag 28 juli was de opening 
van Ethiopisch Restaurant Walia aan de 
Heuvelstraat. De familie Robi heeft een 
sfeervol restaurant van gemaakt met 
meest smaakvolle Ethiopische lekkernij-
en op de kaart.

AUGUSTUS
In augustus vierde Princenhage vakan-
tie. Een alerte buurtbewoner tipte in de 
nacht van 15 augustus de politie omdat 
hij lawaai hoorde bij een woning waarvan 
de bewoners op vakantie waren. In de 
achtertuin van de woning aan de Nieuwe 
Heilaarstraat werd een verdachte aange-
houden. Het VakantieXperts reisbureau 
aan de Haagweg maakte bekend dat het 
op 26 augustus haar deuren sluit.

Aan het eind van de maand bracht bur-
gemeester Depla een werkbezoek aan 
Princenhage. Tijdens een wandeling 
door het dorp vertelden vrijwilligers van 
verschillende verenigingen en stichtin-
gen welke wensen zij nog hadden.

SEPTEMBER
Begin september kwam het eerste Wijk-
blad Princenhage weer uit, nu voor de 
50e jaargang. Mede hierdoor hield het 
Princenhaags museum de expositie: ‘Wie 
schrijft die blijft’. De Martinuskerk kreeg 
een subsidie van €139.650,- toegekend 
voor onderhoud en ook werd bekend dat 
Los Olivos aan de Haagweg in novem-
ber zou worden geopend. Bachman liet 
weten naar 40 jaar hun winkelen te gaan 
sluiten op de Haagsemarkt.

Op vrijdagavond 2 september kwam 
een 54-jarige vrachtwagenchauffeur uit 
Litouwen om het leven bij een steekin-
cident op het IABC (vlak bij het externe 
IKEA magazijn). De politie arresteerde 
een 48-jarige collega uit Litouwen. Twee 

ambulances en een traumahelikopter 
kwamen ter plaatse om hulp te verlenen 
aan het slachtoffer, maar het slachtoffer 
overleed korte tijd later in het ziekenhuis.
Zondag 11 september vierden de kin-

deren Back to School bij S.K.I.P. op de 
Dorpswei. De kinderen genoten volop 
van een middagje onbezorgd spelen na 
het eerste weekje weer op school te zijn 
geweest.

De twaalfde editie van de Tien van ‘t 
Aogje had zondag 18 september een re-
cordaantal deelnemers. Er werden 1100 
deelnemers geteld, waaronder ruim 400 
kinderen bij de familieloop.

Het was weer gezelligheid troef op de 
Dorpswei bij de Weilandgames op zon-
dag 25 september. Het NAC Street Lea-
gue team was het sterkste team van de 
dag.

Vele bekende iconen uit de voetbalwereld 
kwamen donderdagavond 29 september 
naar De Koe voor een speciaal georgani-
seerde “A tribute to Kees Rijvers” avond. 
Gedurende die avond kwamen er vele 
anekdotes, beeldmateriaal en bekende 
oud-voetballers voorbij.

OKTOBER
Traditioneel start oktober met de kermis 
op de Haagsemarkt en Esserplein, zo 
ook dit jaar. Het JKP vierde haar 40 ja-
rig bestaan en het wijkblad lanceerde de 
Wijkblad Princenhage App.

Op vrijdag 7 oktober laat de gemeente 
het aangekondigde werk voor het plaat-
sen van extra paaltjes op de Ambachten-
laan uitvoeren. Op de facebook pagina 
van de het wijkblad laten zowel voor als 
tegenstanders flink van zich horen.

Tijdens S.K.I.P. Got Talent op zaterdag 8 
oktober werden Lobke Noorland en Me-
rel Kollen eerste met een geweldige play-
back act van Meat Loaf met ‘Paradise by 
the dashboard light’.

Op woensdag 12 oktober verrichtte Wet-
houder Alfred Arbouw  van de gemeen-
te Breda een officiële handeling in ons 
dorp: hij startte de bouw van de 60 wo-
ningen op het voormalige Veolia-terrein 
door het boren van de eerste paal.

Tijdens een bijna 2 uur durende ceremo-
nie werd op zondag 30 oktober de be-
vrijding van Breda, 72 jaar geleden, her-
dacht op het Pools Militair Ereveld aan de 
Ettensebaan.

NOVEMBER
Sportvereniging Fier startte in november 
een groot sportonderzoek in Princenha-
ge. De dorpskwis werd gewonnen door 
Bende Benukt en Marian Verheij werd 
op zaterdagochtend 19 november gerid-
derd in de Orde van Oranje-Nassau.

Prins Babbelonius de Leste zal ’t Aogje 
weer voorgaan in het aankomende car-
naval. Zaterdagavond 12 november werd 
de leutvorst op het bordes van het raad-
huis gepresenteerd. Dezelfde avond won 
Aogse Bluf het mottomot met het num-
mer: “Da witte dikkels nie”! 

Tijdens de eerste jeugdraad verkiezing 
op zaterdag 19 november werd Thomas 
Vieira de Figueiredo verkozen tot de eer-
ste Jeugdprins van ’t Aogje. Hij zal wor-
den bijgestaan door Joffers, Nar, Veld-
wachter, Ministerraad en jeugdkapel B.B. 
Jeugd Leut.

Zondag 27 november leek het wel of het 
hele dorp was uitgelopen om Sinterklaas 
te ontvangen in Princenhage. Het was 
een grote verbroedering van jong tot oud 
op de Haagsemarkt.

DECEMBER
In de laatste maand van het jaar gingen 
we weer snel van Sinterklaas over in de 
kerst. Er werden op verschillende plaats-
ten kerstuitvoeringen gegeven deze 
maand.

Tijdens de benefietavond van Princen-
hage Fonkelt werd een mooi bedrag op-
gehaald om te besteden aan activiteiten 
voor eenzame ouderen in Princenhage.

De eerste uitvoering van “Heel Princen-
hage bakt”, georganiseerd door bakker 
Paul van den Bogaert werd bij de volwas-
senen gewonnen door Alexandra van der 
Lee en bij de kinderen ging Puck van der 
Vijver er met de winst vandoor.

Op zaterdagavond  17 december werd 
na een dag hard bouwen de Kerststal op 
de Haagsemarkt geopend. De opening 
van de kerststal was tevens het startsein 
voor de Kerstcreatieroute.
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Prettige kerstdagen en een goed 2017

RESTAURATIE

Restaureren is een vak. En dat vak voeren wij met liefde uit. We hebben door de jaren heen heel wat ervaring opgedaan met het in ere herstellen 
en restaureren van oude en monumentale panden. Modern met behoud van oude details. 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
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Opening Kerststal door Henk Dijkers
Door Helma Raaijmakers

Afgelopen zaterdag werd 
onder grote belangstel-
ling de kerststal geo-

pend door Henk Dijkers, voorzitter van 
de Stichting Kerststal Princenhage. 
Traditioneel gebeurt dit door een munt 
in de engel te doen, die dankbaar zijn 
hoofd buigt.

Tevens werd het startsein gegeven voor 
de KerstCreatieRoute, waarvan de be-
ginletter van de puzzel in de kerststal 
werd gehangen. Het opleidingsorkest 
van Koninklijke Harmonie Cecilia, het 
Theater Kinderkoor De Nieuwe Veste en 
Jongerenzanggroep POP-UPI speelden 
enkele kerstliederen, die uit volle borst 
werden meegezongen.

Door: Ron van Zundert

Om te achterhalen hoe 
een kind van 11 of 12 Kerst beleeft ging 
ik zitten met Mees, Meeke en Pauline. 
Samen spreken we over Kerstmis en 
de betekenis die dit feest voor ze heeft. 
Ik vraag ze hun ogen dicht te doen en 
wat ze voor zich zien bij het woord 
‘Kerstmis’. “Bij mij komt het woord 
‘samen’ het eerst op”, zegt Mees. “Ik 
zie eigenlijk gelijk een versierde kerst-
boom”, vertelt Meeke. Terwijl Pauline 
aangeeft zichzelf met de hele familie 
etend aan een tafel te zien zitten. “Een 
soort laatste avondmaal”, vult ze la-
chend aan.

Wat vinden jullie van Kerstmis?
“Echt heel gezellig. Het gebeurt niet 
vaak dat je allemaal samen bent en met 
Kerstmis is dat wel zo. Het gevoel om bij 
elkaar te zijn, dat is zo fijn. En natuurlijk 
de cadeaus, die zijn ook echt leuk. Het 

is misschien gek, maar het heeft voor 
ons niet veel meer met de kerk te maken. 
Dat is gek, want daar komt het feest wel 
vandaan. Op school denken we wel aan 
de verhalen over Jezus, maar thuis niet. 
We vinden de vieringen in de kerk saai. 
Ze zouden ze mooier en spannender 
moeten maken. Meer toneel of een soort 
musical, dat zou interessant zijn. Wat wij 
mooi zouden vinden is dat ze een soort 
Passion maken, waarin kinderen van 
onze school mee mogen spelen.”

Wat wensen jullie de mensen toe?
“Ik wens dat iedereen op de wereld Kerst 
kan vieren. Helaas zijn veel mensen nu 
te arm om dat te kunnen doen”, vertelt 
Meeke. “Ik vind kinderarbeid echt af-
schuwelijk”, zegt Pauline. “En kinderziek-
tes”, vult de achtstegroeper aan. “Ik vind 
dat iedereen gewoon gelukkig moet kun-
nen zijn en dat alle mensen recht hebben 
op een goed onderkomen”, aldus Mees. 
Als op een zeker moment Lotte zich ook 
in het gesprek mengt wordt de toon wat 

Kerst door kinderogen:  “De wereld is gewoon 
oneerlijk”

zwaarder. “De wereld is eigenlijk gewoon 
heel oneerlijk. De verschillen zijn veel te 
groot en daar klopt niets van. Mensen 
worden met een bepaald niveauverschil 
geboren. Daardoor kunnen ze naar een 
hogere opleiding, krijgen ze een betere 
baan en hebben uiteindelijk meer geld 
dan mensen met een lager niveau. Dat 
vind ik niet goed”, vertelt Lotte. “Eigen-
lijk moeten de mensen met meer geld 
meer verantwoordelijkheid nemen voor 
de mensen die het minder goed hebben, 
maar dat gebeurt niet”, vult Pauline aan. 
“En dat is dus oneerlijk.”

Hebben jullie nog goede voornemens?
Mees en Meeke willen hun idolen graag 
ontmoeten. Voor Mees is dat Max Ver-
stappen en voor Meeke Vajen van den 
Bosch. “Ik wil heel graag verkering met 
Wessel”, vertelt Lotte schaterend van de 
lach. Het is Pauline die zorgt voor het 
laatste woord: “Ik heb altijd een goed 
voornemen met Nieuwjaar, maar ik ben 
die op 2 januari al weer vergeten!”

Kerst

Oh wat fijn om bij de boom
Zo bij elkaar te zijn

Lampjes, versiering overal
En kijk daar weer een kerstbal

Want één ding weten wij
Kerstmis maakt ons oh zo blij

Zeker met een kerstmuts op
Voelen wij ons supertop

Eigenlijk is niets zo fijn
Dan met Kerstmis bij elkaar te zijn
Kon het maar altijd Kerstmis zijn

Lotte Jansen (9 jaar)

Tenslotte werden de winnaars van de 
loterij bekend gemaakt. De eerste prijs, 
een Fischer Price kerststal, werd gewon-
nen door Jeroen van der Put. De tweede 
prijs, een grillplaat ging naar de familie 
Vermeulen en de derde prijs, een bak-
kerspakket, was voor de familie Mol. De 
overige prijzen vindt u op de website 
www.kerststal-princenhage.nl 
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Door: Ron van Zundert

“Was er in een eerder sta-
dium nog alle ruimte voor 

de positieve dialoog. Nu werden zon-
der enige vorm van overleg de speel-
toestellen geruimd en 10 bomen uit de 
grond getrokken”. Dit was de tekst in 
ons Wijkblad kort voor de zomervakan-
tie. Inmiddels is de lucht geklaard en 
klinken er door de gemeenschappelijke 
inspanning en constructief overleg van 
bewoners, Dorpsraad, projectontwik-
kelaars en de gemeente weer positieve 
geluiden in de Burgemeester Luyster-
burghstraat.

Eén van de grootste pijnpunten was de 
inrichting van het bouwterrein op het 
voormalige Veoliaterrein en omgeving. De 
bewoners wilden in overleg met de pro-
jectleider van de gemeente komen tot een 

inrichting van de groen- en speelvoorzie-
ning waarbij de veranderingen minimaal 
zouden blijven. De gemeente gaf hierin 
echter niet thuis. Het was uiteindelijk aan 
de projectontwikkelaars NBU en Maas 
Jacobs te danken dat er wel geluisterd 
werd naar de ideeën van de Princenha-
genaren. “Tot ieders tevredenheid is de 
inrichting van de straat nu dusdanig dat 
tijdens de bouwperiode de verkeersdruk 
op bepaalde plaatsen lager is en de ver-
keerssituatie vanuit de Luysterburghstraat 
naar de Doelen aanmerkelijk veiliger is 
geworden”, aldus - bewoner van de straat 
– Sjoerd Kaiser.

Huisnummers
Op de plaats van de vijver is nu gras ge-
zaaid, de 9 parkeerplaatsen konden nu 
blijven en alle containers hebben nu een 
plaats op het bouwterrein. “Op deze ma-

Eind goed al goed voor Luysterburghstraat
nier is de situatie niet alleen veiliger, maar 
heeft er nauwelijks herinrichting plaats 
hoeven vinden en heeft men minder kos-
ten hoeven maken”, vertelt Kaiser. Ook 
was er sprake van dat de huidige bewo-
ners een nieuw huisnummer zouden krij-
gen. Ook hierover hadden de bewoners 
ideeën die dit konden voorkomen. Ge-
lukkig was de houding van de gemeente 
hierin een stuk coöperatiever en zullen de 
huidige bewoners hun oude huisnummer 
behouden en is alleen de nummering voor 
de nieuwe huizen gewijzigd.

Constructief overleg
Hoe de permanente inrichting gaat wor-
den zal de tijd uitwijzen. Het is fijn dat alles 
nu in goed overleg plaatsvindt. De bewo-
ners, de Dorpsraad en de gemeente zit-
ten wat dat betreft nu op een vreedzame 
wijze aan tafel. Wel zo fijn met Kerst!

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen
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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen
Van de Reijtstraat 64    4814 NE    Breda    Ons bedrijf is 24/7 bereikbaar!

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

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

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen

Na succesvolle Brabantse Kampioen-
schappen kan Doskonale ook terug-
kijken op een geslaagd Nederlands 
Kampioenschap welke op 10, 11 en 
17 december plaats vonden in Stads-
kanaal, Almere en Waalwijk. Er waren 
maar liefst 247 deelnemers in de ver-
schillende categorieën en de meiden 
van Doskonale hadden zich met maar 
liefst 14 solisten en duo’s geplaatst. 
In de jeugd 3 categorie Show Twirl en 
Artistiek programma behaalde Am-
ber Donkers goud en zilver en Quinty 
Wintermans behaalde een mooie 4e 
en 7e plaats. 

Bij de junioren en senioren had Doskona-
le maar liefst 2 duo’s, in categorie Show 
Twirl en Artistiek programma, in beide 
categorieën behaalden zij 2x goud, in 

de Junior klasse het duo Amber Donkers 
en Lindsay Haneveer en in de Senior 
Klasse Nikki van de Klundert en Deveny 
Wiegeraad. Lindsay was met haar solo 
Show Twirl en Artistiek programma in de 
Junior Klasse ook goed voor 2x goud. 
Ook Vicky Wintermans stal de show 
door er met 2x goud vandoor te gaan in 
de Senior Klasse met zowel haar Show 
Twirl als met haar Artistiek programma. 
Voor Shalliënne Provence was er zilver 
met haar solo artistiek programma. 

Op zondag behaalde Lindsay Haneveer 
ook nog eens goud met haar solo Dan-
ce Twirl runner up bij de NBTA in Alme-
re, dus een dubbelslag. Deze 3 dagen 
hebben voor Doskonale geen windei-
eren gelegd. Een aantal van hen mag 
zich door de behaalde prestaties gaan 

Topprestatie voor Doskonale op het NK: 10x goud, 
2x zilver

meten met onze zuiderburen tijdens het 
kampioenschap der lage landen op 4 
februari 2017 in Lommel (B). Doskonale 
zal in januari een inloopdag houden, kijk 
op www.doskonale.nl.
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Kapsalon Kop 
wenst u fijne feestdagen 
en een gekapt 2017

Diamant voor echtpaar Bel-Fischer
Door: Helma Raaijmakers

Dries de Bel (79) en Thea 
Fischer (77) trouwden 16 januari 1957 
in het gemeentehuis van Rotterdam. 
Zij kregen een zoon en een dochter en 
hebben twee kleinkinderen, de twee-
ling Nick en Tessa.

“We zijn heel eenvoudig op een zolder-
kamertje in Rotterdam Zuid begonnen, 
maar kregen vrij snel een ‘echt’ huis aan 
de Oranjeboomstraat in Rotterdam, waar 
onze kinderen zijn geboren. In 1965 zijn 
wij naar Groene Woud in Breda verhuisd, 
om tien jaar later neer te strijken in de 
Leerlooierstraat, waar wij nu al meer dan 
veertig jaar naar volle tevredenheid wo-
nen”.

Werkzame leven
Dries is zijn werkzame leven begonnen in 
de elektronica en in de bouw, om vervol-
gens in 1964 in militaire dienst te gaan. 
Tot zijn pensioen in 1992 was hij onder-
officier op de KMA in Breda. Thea heeft 

twee jaar bij de Kinderbescherming ge-
werkt en is 27 jaar als verkoopster werk-
zaam geweest bij V&D. “Dat was nog in 
de tijd dat het V&D voor de wind ging. Ik 
heb daar dan ook een goede tijd meege-
maakt en met veel plezier gewerkt”.

Pensioen
“Je ziet, wij zijn al heel lang van onze vrije 
tijd aan het genieten. We zijn er, toen we 
net met pensioen waren, veel met de ca-
ravan op uit getrokken, waardoor we heel 
wat van Europa hebben gezien. Nu we 
wat ouder zijn geworden, gaan we nog 
maar een keer per jaar weg naar onze fa-
voriete plek in Zuid-Frankrijk. Maar thuis 
zijn we ook heel tevreden hoor. We wo-
nen in een fijne buurt, waar iedereen als 
het nodig is, voor elkaar klaar staat. Toen 
we hier 25 jaar woonden zijn we, dat wil 
zeggen, het blok van huisnummer 27 tot 
en met 35, met z’n allen gaan eten”.

Geheim van een lang en gelukkig hu-
welijk?
Op deze vraag kwam een snel en ge-
decideerd antwoord van Thea: “Houden 

Miljoenen stallekes van Bethlehem, geest-
verruimende poortwachters en waakza-
me stalhouders zijn er op de wereld. Zij 
die zeggen, zonder voorbehoud: “Kom 
toch gauw binnen, veel te koud buiten, 
en zeker voor de kleine schapen van kin-
deren”. Deze week mocht ik een van hen 
zijn. Monika had zich buitengesloten. Ze is 
een Peruaanse die met haar man de hele 
wereld overtrekt. Hij zet het ene na het 
andere schone energie project op. En nu 
in Holland. En dat is wennen in zo’n koud 
landje. Ontgoocheld zag ik ze mijn tuin-
pad opkomen. Ik zag meer dan ik hoorde. 
Ze legde de kwestie in het Engels uit ter-
wijl haar kindjes al met kleurpotloden en 
tekenschriften in hun eigen wereld bezig 
waren. Mijn telefonische vergadering met 
de uitgever brak ik af. Iedereen zat warm 
binnen en als stalhouder deed het me 
goed. Toch was het ook van belang dat 
Monika in haar eigen huis zou kunnen. Ze 
woont te kort in de buurt om ergens an-
ders in ’t Fort een sleutel te hebben. Haar 
sleutel heeft Arnoud Cremers die op zijn 
beurt de wereld overtrekt naar Australië. 
Door een mailtje dat net iets te laat bin-
nenkwam kwam ik te weten dat hij drie 
kids onder z’n hoede had. En niet weg 
kon. Intussen was de sleutelspecialist ge-
arriveerd. Maar je licht er zomaar niet een 
deur uit. Jeugdige bijstand leverde Roza-
rijn Melissen. Ze had het telefoonnummer 

Stalleke van Betlehem
van Arnoud op straat paraat. Monika kon 
ik gerust stellen. “In a few time we have 
the key now”. Op weg naar de dr. Baten-
burglaan naar Arnoud kreeg ik een warm 
gevoel van binnen. Ik dacht aan de mil-
joenen op de wereld die, net als ik, voor 
een kleinigheid of met een moedige daad 
de ander van dienst zijn. Coby was nu 
ook thuis. En Monika en de kinderen had-
den iets te drinken. Ik floot. Gewoon van 
plezier. Ik merkte hoe fijn het is gewoon 
een beetje deugdelijk te kunnen zijn. En 
ik dacht aan het afgestudeerde kind bij 
Pauw dat naar Syrië ging omdat ze voel-

de “dat ze helpen moest”. De kritische 
Johan Derksen en Gijp, de mediafenome-
nen, besteden er lovende woorden aan. 
Dàt was idealisme. Er knipten lichten aan. 
Ik dacht aan heel veel dingen tegelijk. Ik 
floot Venite Adoremus het tweede couplet: 
“Komt allen tezamen, verheugd van hart, 
Betlehems stal in den geest gezien, ziet 

nu dat kindje, ons tot heil der ziel: kom la-
ten wij aanbidden, Dien koning. Ik dacht 
aan Dante hoe hij hel, louteringsberg en 
hemel een plek heeft gegeven. De hel in 
een put zestig meter onder Jeruzalem. 
En de hemel in de ruimte boven de pla-
neten, die wij kennen, in een etherisch 
en zuivere atmosfeer, vrij van bezoeldel-
de aardse zwendel. Wonderen bestaan. 
Het wonder is het leven zelf. En wellicht 
het bovennatuurlijke. En het nieuws? Dat 
is een voorbijtrekkend circus. Een parade 
van hemeltergende mensenstrijd zoals in 
de tijd van Jezus. Maar het goede nieuws; 

dat horen wij niet. Het goede nieuws dat 
miljoenen mensen voor elkaar klaar staan. 
Na 2x draaien opende de deur. “You are at 
home, Monika”. Haar gezicht in een stra-
lende lach. ‘N kus. Het is heilzaam af en 
toe ‘stalleke van Betlehem’ te mogen zijn.

Door Rinie Maas

van en geven en nemen. We hadden en 
hebben nog steeds een harmonieus le-
ven en zijn simpelweg gelukkig met el-
kaar en ons gezin”.

Thea en Dries vieren hun diamanten hu-
welijk door met kinderen en kleinkinderen 
een lang weekend weg te gaan. Waar-
heen is nog een verrassing.

De redactie feliciteert het echtpaar De 
Bel-Fischer en wenst hen nog goede ja-
ren samen.
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Meer informatie over deze onderwerpen vindt u ook op onze website: www.cf-roovers.nl

Mechanische ventilatie 
tijdig laten reinigen!
Een goede werking van 
uw ventilatiesysteem
staat of valt met het 
onderhoud.

Met een goed werkend ventilatiesysteem 
in uw woonhuis verhoogt u het wooncomfort. 
U voorkomt gezondheidsproblemen èn
u bespaart �ink op de energiekosten.

Aangesloten bij

Laat de vervuiling niet uit de hand lopen...

Bel 
076 543 11 43

Meer informatie op onze website: www.cf-roovers.nl

Aangesloten bij

Stadsverwarming? 
Wij laten u niet in de kou zitten!

Bespaar véél geld 
en ellende met een 
inspectie door 
installatiebedrijf 
Roovers 

Is uw stadsverwarmingsunit 

ouder dan 2 jaar? Vergeet 

echter niet dat periodiek 

onderhoud noodzakelijk is voor 

een goed warmterendement.

Roovers monteert 
Ferroli warmte-units.

Wij laten u niet in de kou zitten!
Bespaar véél geld 
en ellende met een 
inspectie door 
installatiebedrijf 

Is uw stadsverwarmingsunit 

ouder dan 2 jaar? Vergeet 

echter niet dat periodiek 

onderhoud noodzakelijk is voor 

een goed warmterendement.

Laat lekkage door corrosie niet uit de
hand lopen...

Bel
076 543 11 43

Wat houdt een inspectiebeurt van Installatiebedrijf Roovers in?

• controleren op onnodig energieverbruik als gevolg van het niet goed 
sluiten van de kleppen (tweeweg + raviknop);

• reinigen van de interne en externe �lters indien mogelijk;
• inspecteren op lekkage;
• temperatuur van warm water controleren i.v.m. legionella gevaar;
• technisch advies over energiebesparende maatregelen;
• inspectie van de afsluitkranen.

Corné Roovers over 
stadsverwarming in de 
Haagse beemden:
“Wij komen bij een 
inspectiebeurt regelmatig 
slecht functionerende 
installaties tegen die al 30 jaar 
oud zijn”

Voorkom warmteverlies 
en onnodig energieverbruik 
bij oudere 
stadsverwarmingsunits.

Wij adviseren 1 x per twee jaar een 
inspectiebeurt te laten uitvoeren. 
Als een lekkage voortijdig wordt 
verholpen dan voorkomt u nare 
vervolgschade aan uw interieur.

Meer comfort èn besparing 
op elektriciteit met de 
nieuwe Ferroli Blue City
Over comfort gesproken. De Ferroli 
Blue City kan tot wel 8 liter tapwater 
van 60°C. per minuut leveren. 
En uw huis wordt gelijkmatiger en 
sneller warm doordat de warmte 
met een regelset trapsgewijs 
wordt geïnjecteerd aan het 
circulatiewater in de radiatoren. 
Bovendien bespaart u op elektriciteit 
dankzij de energiezuinige (A-label) 
toerengeregelde CV-pomp. 

Nog meer voordelen:
Meer zekerheid: minder kans op 
storingen. Geluidsarm: uitgevoerd 
met geïsoleerde stalen mantelkast.
Veiliger: werkt op 24 volt i.p.v. 220 
volt bij oudere units. 
Compacter: neemt minder ruimte van 
de meterkast in beslag. 
Fabrieksgarantie: 2 jaar op de 
onderdelen en 5 jaar op de wisselaar.

▲ Stadsverwarmingsunit Ferroli Blue City

Vraag vrijblijvend advies 
of een offerte via mail:
installatie@cf-roovers.nl

) 076 543 11 43
Neem daarom een Roovers 
stadsverwarmingsabonnement.
Storingen worden opgelost binnen 
24 uur. U betaalt één vast uurtarief: 
géén dure weekendtoeslagen. 
Regelmatige inspectie reduceert 
onprettige verrassingen in de winter.

Roovers laat u 
in de winter niet in 
de kou zitten!

Advertentie Spread HB Roovers Stadsverwarming.indd   A4 V 11-09-15   12:08

Vervang nu uw CV Ketel !!
In samenwerking met Nefit bieden wij u nu een 

GRATIS NEFIT EASY THERMOSTAAT* 
(waarde 257,-)
aan bij aanschaf en plaatsing van een Nefit HR Ketel. 
Deze Nefit thermostaat biedt u de mogelijkheid m.b.v. uw Android of Apple 
tablet of telefoon eventueel op afstand, uw CV installatie te monitoren,  
programmeren en ook bijvoorbeeld vanuit uw werk de temperatuur  
iets hoger te zetten, en dit alles in combinatie met uw duurzame  
en energiezuinige nieuwe Nefit Hoog Rendements ketel. 
Bel of mail ons en profiteer zo snel mogelijk van deze 
aanbieding, want de aktie loopt tot 31 maart 2017.

Ne it en C.F. Roovers b.v. Zo easy kan het zijn!

www.cf-roovers.nl  Tel. 076 - 5431143
* Bij een topketel van Nefit, Vraag naar de voorwaarden!

en profiteer van onze speciale aktie!

Wij wensen u

warme feestdagen
en

alle goeds voor
2017
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Heerlijke beauty behandelingen, pedicures, massages 
op Mgr. Nolensplein 14 a in Breda 

 

 

Beauty behandelingen v.a. 30 euro p.p. voor 30 min |  
v.a. 53 p.p. voor 60 min. | pedicures v.a. 30 euro p.p. voor 60 min. 

 
 

DUO behandelingen in dezelfde beauty cabine en 
tegelijkertijd! 

 

Cadeau bonnen v.a. 10 euro 
 

 

Eerste 10 boekingen  - extraatje t.w.v. 20 euro 
 

U bent meer dan welkom!  
 

076 750 68 36 | 06 111 23 975  
www.zzbeautysupport.nl | info@zzbeautysupport.nl 
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Fijne feestdagen! 
 

Het personeel en bestuur van 
het SGAP wenst u hele fijne 
feestdagen en een stralend, 
feestelijk en gezellig 2017! 

 
Tot ziens in De Koe  
of op de Dorpswei! 

Kalender 2017 
 

Ook in 2017 staat er weer veel  
op de planning.  

 
Een greep uit de activiteiten: 

 
28 januari  

10 – 12 februari 
23 februari   

25 – 28 februari  
11 maart  
11 maart  
12 maart  
18 maart  
19 maart  

 

Vinylavond 
Aogse Avonden 
Vrouwkesbal 
Carnaval 
Kinderkledingbeurs 
WC Experience 
Rikmarathon 
SKIP kennisquiz 
Rommelmarkt 
 

Inschrijving voor de 
Grote Aogse Optocht

Zaterdagmiddag 7 januari 2017 kan er 
worden ingeschreven voor deelname 
aan de Grote Aogse Carnavalsoptocht, 
die plaatsvindt op zondag 26 februari 
2017.

De inschrijving vindt plaats in Het Roode 
Hert op de Haagsemarkt, van 16.00 uur 
tot 18.00 uur. Inschrijfformulieren zijn ter 
plaatse aanwezig. BB de Bielopers en 
BB Jeugd Leut zullen deze middag een 
muzikaal optreden verzorgen.

Rabobank schenkt 5.000 euro aan tennis- 
vereniging Princenhage
Op vrijdagavond 9 december mocht 
Charles Timmerman, de kersver-
se voorzitter van Tennisvereniging 
Princenhage, officieel een cheque 
ter waarde van € 5000,- in ontvangst 
nemen. De cheque werd overhandigd 
door Lieke Dingemans van de Rabo-
bank Breda namens het Rabobank 
Coöperatiefonds. Dit fonds is er spe-
ciaal voor initiatieven die het sociale 
en culturele leven verbeteren in Breda 
en omliggende dorpen. Jaarlijks stort 
Rabobank Breda een deel van de net-
towinst in dit fonds. Bijzonder aan dit 
fonds is dat klanten die lid zijn van 
de Rabobank Breda bepalen hoe het 
geld wordt uitgegeven. Een paar keer 
per jaar worden de ingezonden aan-
vragen beoordeeld. Deze commissie 
beoordeeld het tennispark Princen-
hage een goed initiatief voor en van 
de wijk. Bij de toekenning stond ook 
nog: “De commissie looft  de manier 

waarop u gezamenlijk de schouders 
eronder hebt gezet om de ambities te 
verwezenlijken”.

Met deze cheque, waarvan het bedrag 
al eerder op de rekening was gestort, 
heeft de vereniging de keuken kunnen 
inrichten en tevens tafels en banken 
voor het clubhuis. Ook is er een mooie 
loungeset van gekocht voor op het ter-
ras, want een ding blijkt wel weer op 
deze avond, de tennisvereniging is niet 
alleen een sportieve uitlaatklep voor de 
leden, ook gezelligheid in het clubhuis 
zorgt voor een hechte en gezellige band 
tussen de leden. Op tennispark Princen-
hage kun je het hele jaar door tennissen 
op 4 mooie all-wheather banen. Het ten-
nispark is hierdoor 365 dagen per jaar 
geopend, Nog geen lid, maar wel inte-
resse om misschien te gaan tennissen? 
Loop gerust eens binnen of kijk op de 
website tennisparkprincenhage.nl

MARTINUSKERK
Zat. 24 december:
19.00 uur: Communieviering, Henny Spooren, 
JKP
21.00 uur: Eucharistieviering, Paul Heye, MK

Zo. 25 december:
11.00 uur: Eucharistieviering, Paul Heye, JKP
14.00 uur: Peuter/kleuterviering, Henny 
Spooren, Samenzang

Ma. 26 december:
11.00 uur: Communieviering, Ineke Leemput, 
Gelegenheidskoor

Zo. 1 januari: 
11.00 uur: Nazarethviering, Adrie Lint, Gele-
genheidskoor

Do. 5 januari:
9.00 uur: Eucharistieviering, Paul Heye

Zo. 8 januari:
11.00 uur: Eucharistieviering, Paul Heye, Alle 
koren

JOHANNESKERK

23 december 2016:  Kinderkerstfeest, 
voor alle kinderen, ouders, opa’s en 
oma’s. Aanvang 17.30u.

24 december 2016: Kerstnachtdienst. 
Aanvang 21.30u. Met Gospelkoor Sjofar.

25 december 2016: 1ste Kerstdag. Aan-
vang 10.00u.

31 december 2016: Oudejaarsdienst 
Aanvang 19.30u.

1 januari 2017: Nieuwjaarsdienst Aan-
vang 10.00u. Koffie en Goede Wensen 
na afloop.

8 januari 2017: Geen dienst in de Johan-
neskerk.

Tenzij anders aangegeven is, gaat onze 
wijkpredikant ds. Saskia van Meggelen 
voor.

OVERZICHT KERSTDIENSTEN
VIERINGEN ROND KERST EN 

JAARWISSELING 2016

OOK ADVERTEREN? MAIL NAAR:
ADVERTENTIEWIJKBLADPRINCENHAGE@GMAIL.COM
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Kerstmenu € 34,95
    Op kerstavond en 1e kerstdag

Carpaccio van rund
of

Zalmbonbon
• • • • •

Spoom
• • • • •

Malse gemarineerde 
Christmas Steak (200 gr.)

of
Duo van vis

• • • • •
IJspallet de luxe

Heeft u liever een vegetarisch feestdiner? 
Geef dit dan aan bij de reservering 076 - 7 620 621

Bestel ook uw ijstaart voor de feestdagen!

• Diner • Ambachtelijk ijs • High Tea • Kraamborrel
• Lunch • IJstaart • Bedrijfsborrel • Begrafenisborrel/
	 	 	 							koffietafel

Dr. Struyckenplein 61, 4812 TA Breda
(tegenover de Jumbo - vrij parkeren)

Tel. 076 - 7620 621 - www.brasseriehetkwartier.nl

- VAN DE REDACTIE -
Dit is het tweede jaar waarin wij in onze nieuwe jas verschijnen. De jas voelt wat ons betreft goed en ook vanuit het dorp 
krijgen we terug dat u ons blad met plezier leest. We zijn blij dat we onze redactie met nieuwe krachten hebben kunnen ver-
sterken. En we hebben er veel zin om verslag te doen van al het moois dat 2017 voor Princenhage in petto heeft. 

De komende twee weken verschijnt er geen Wijkblad Princenhage. De kopij voor nummer 17 dat zal verschijnen op donder-
dag 12 januari ontvangen wij graag voor donderdag 5 januari in onze mailbox: wijkbladprincenhage@gmail.com. Natuurlijk 
blijven we op www.wijkbladprincenhage.net en op onze facebookpagina verslag doen van alle gebeurtenissen in deze pe-
riode. 

Wij wensen u een mooie Kerst en veel liefde in goede gezondheid voor het komende jaar.
Armin Floren, Corné Wijnings, Helma Raaijmakers, Joop Willemsen, Olga van Gils, Ron Schouwenaar en Ron van Zundert

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aogse Kerstpuzzel

11

Aogse Kerstpuzzel
Vul per regel het woord in en in de groene balk verschijnt onze wens voor u.

1.
2.
3.
4.
5. 
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Welk café sloot op 1 april van dit jaar zijn deuren? 
Wie onthulde begin dit jaar de nieuwe Hof ter Dreef?
Op deze plek gaat de carnavalsoptocht niet door wegens te harde wind.
Welk team wint voor de zoveelste keer het Kampioenschap Eiergooien?
Middelpunt van Princenhage. 
Succesvolle plaatselijke voetbalvereniging. 
Zet zich in voor de spelende kinderen in Princenhage.
Eén van de charmantste loopevenementen van Breda en omgeving.
Waar doen 1.730 deelnemers aan mee? 
Basisschool in Princenhage. 
Wie is de nieuwe voorzitter van de Ondernemers Vereniging Princenhage?
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Haagsemarkt 8, Breda   |  076-5216946  |  www.labarrique.nl

Toch een beetje  
WINTER bij

 Berentzen Winter Apfel 
van € 14,95   nu voor € 12,95

 
Zuidam Winter likeur 0,20 

van € 9,95   nu voor € 7,95
 

Jack Daniels Winter Jack
(punch) 15%     

van € 15,95  nu voor € 14,95
 

 
Wij wensen U fijne feestdagen  
en een voorspoedig 2017 toe.

 

 

Hét autobedrijf bij u in de buurt wenst u hele fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2017! 

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen het afgelopen jaar 
www.vancampenhout.nl 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Hét autobedrijf bij u in de buurt wenst u hele fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2017! 

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen het afgelopen jaar 
www.vancampenhout.nl 

 
 

 
 

 

 

 

Uw mediator voor
een vastgelopen (50+) relatie 

Duidelijkheid 
en weer door………

bel voor een vrijblijvende afspraak

contact@cestdaccord.nl         
www.cestdaccord.nl

mr Jacqueline van Gessel-Galle
MfN registermediator

arbeid • bouw • medisch
echtscheiding • samenwerking
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Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

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

Gielis Beijsstraat in 
januari opnieuw ingericht

Door Armin Floren

Een deel van de Gielis 
Beijsstraat en de speel-

plaats krijgen een nieuwe inrichting. 
Hierover heeft de gemeente de bewo-
ners op verschillende momenten ge-
raadpleegd.

De bomen rond de speelplaats zijn aan 
het eind van hun levensduur en worden 
gekapt. Hier komen nieuwe bomen voor 
terug. De gemeente verbetert de ver-
keersdrempels en repareert meteen ook 
de verzakkingen in de straat.

Het ontwerp voor de nieuwe inrichting is 
een goede en duurzame balans tussen 
groen en het aantal parkeerplaatsen.

Planning
De gemeente is nu bezig met het selecte-
ren van een aannemer die het werk gaat 
uitvoeren. De werkzaamheden starten in 
januari 2017 als het weer meezit. Zodra 
de aannemer bekend  is, zal hij u uitnodi-
gen voor een informatieavond.

Allure Bloemen en Planten
Beeldmerken in Princenhage

Door: Ron van Zundert

Een beeldmerk of logo 
is een grafische uiting 

van een bedrijf- of productnaam. Het 
woord logo is verre van Princenhaags, 
maar vindt zijn oorsprong in het Grieks 
en betekent ‘woord’. Uiteraard uiten 
winkels, bedrijven en andere organi-
saties in Princenhage zich ook met 
behulp van hun logo. Het Wijkblad is 
benieuwd naar de verhalen achter de 
Princenhaagse logo’s en ging op on-
derzoek uit. Deze week het logo van 
Allure bloemen en planten.

Al meer dan 25 jaar staat Jan Koole met 
zijn bloemenkraam op de Haagsemarkt. 
Al op zijn 17e zette hij de eerste stappen 
in de bloemen- en plantenbranche. Hij 
hielp zijn vader mee op de verschillende 
markten in Breda. Toen hij zich verbond 
aan de zaak van zijn vader werden er 
markten in de omgeving bij gezocht. Zo 
stond Jan met zijn bloemen ook in Zun-
dert, Zevenbergen en Oudenbosch en 
had hij 15 jaar een bloemenkraam op het 
Doctor Jan Ingenhouszplein.

Verhuizing
Naast de bloemenstal op de Haag-
semarkt had Jan ook jaren de Groengi-
gant aan de Ettensebaan. Bijna een jaar 
geleden kwam hier verandering in. Op 
zoek naar een pand met meer allure be-
sloot hij zich te vestigen aan de Adriaan 
Klaassenstraat. “De zaak die we daar nu 

hebben heeft een chique en mooie uit-
straling. Het geeft de werknemers meer 
ruimte om hun creativiteit kwijt te kunnen 
en de kwaliteit van de producten nog 
meer te garanderen.Dat de naam Allure 
hierbij past, spreekt voor zich”, vertelt 
Jan.

Luxe en creativiteit
“We vinden Allure echt een veelzeggen-
de naam, vooral omdat we net iets meer 
bieden”, aldus Jan. In het logo komt de 
naam Allure duidelijk naar voren. Hier is 
bewust voor gekozen, zodat het goed 
zichtbaar is. De naam is in het paars 
opgemaakt, omdat dit staat voor luxe 
en creativiteit. De woorden ‘bloemen 
en planten’ zijn afgedrukt in het groen 
dat appelleert aan de natuur, groei en 
duurzaamheid. “Om het herkenbaar en 
duidelijk te houden hebben we ervoor 
gekozen er geen tierlantijnen om heen te 
maken. Het meest tevreden zijn we over 
de combinatie van eenvoud met de luxe 
uitstraling van ons beeldmerk; erg ge-
slaagd”, besluit Jan.

Energie
Uit de energie van de verhalen van Jan 
kan ik opmaken dat hij zijn werk nog 
steeds met veel plezier doet. Zo gaat hij 
nog steeds twee keer per week naar de 
veiling in Naaldwijk. Hier zit hij dan na 
al die jaren nog steeds met een zekere 
spanning om zes uur ’s ochtends voor de 
klok. Op zoek naar die bloem waar u zo 
van houdt. 

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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Het Oranjecomité Princenhage 
wenst alle mensen in ons mooie 
dorp een fijne Kerst toe en boven-
al een gezond en gelukkig 2017. 
We kijken nu al uit naar alle oran-
jemomenten van het komend jaar 
en hopen u natuurlijk weer te mo-
gen begroeten op Koningsdag. 
Geniet ervan!

Oranjecomité Princenhage

Warme kerstgroeten

Het bestuur van Vrouwen Vereni-
ging Princenhage wenst al haar 
leden en allen die hen dierbaar 
zijn hele fijne kerstdagen en een 
gezond en vreugdevol 2017. Da-
mes die belangstelling hebben 
om lid te worden zijn welkom om 
een avondje bij te wonen, e-mail: 
elliebierbooms@hotmail.com
 of 06-10857885.

Vrouwen Vereniging 
Princenhage

Beste  Princenhagenaars,   wij 
hebben een jaar achter de rug 
met geweldige prijzen op EK, BK 
en NK, we bedanken dan ook  ie-
dereen die ons een warm hart 
toedraagt en het afgelopen jaar 
heeft gesteund bij al onze activi-
teiten. Doskonale wenst iedereen 
een fijne Kerst en jaarwisseling.

Doskonale

Iedereen een gezond en sportief 
2017 toegewenst. Dit vooral voor 
onze leden/supporters en degene 
die ons een warm hart toedragen. 
Daarnaast extra sterkte voor de 
familieleden van personen die ons 
in 2016 zijn ontvallen.

R.K.S.V. Groen-Wit

Binnenkort weer een nieuw jaar.
Laten we genieten van de da-
gen die gaan komen. Laten we 
genieten van de dagen die zijn 
geweest, maar laten we genieten 
van elkaar nog het meest. Allen 
een fantastisch, gezond en car-
navalesk 2017 toegewenst!

Stichting C.C. ‘t Aogje

Het Martinuskoor wenst iedereen 
gezegende Kerstdagen toe en 
een goed 2017. Wij zijn naarstig 
op zoek naar een dirigent. Weet 
u iemand of bent u zelf dirigent, 
graag contact opnemen met Pe-
ter Goossens tel. 06-36429947. 
U bent van harte welkom bij ons 
koor.

Martinuskoor

De Stichting Kerststal Princenhage 
wenst u veel wandelplezier met de 
KerstCreatieroute, vredige kerstda-
gen en ‘n gezond en gelukkig 2017. 

Stichting Kerststal 
Princenhage 

2017 wordt voor het Princenhaags 
Museum een bijzonder jaar. We la-
ten zien waarom Princenhage een 
dorp met een speciaal karakter is 
gebleven.Wij wensen u ook een 
bijzonder jaar en hopen u in ons 
museum te mogen begroeten.

 Princenhaags Museum 

Warme kerstgroeten

De dagen worden weer donker, 
thuis is het weer gezellig. We na-
deren weer de Kerstdagen en 
gaan ook weer  een nieuw jaar 
tegemoet. Het comité Visdag Prin-
cenhage wens u hele fijne Kerst-
dagen en een gezond 2017. De 
Visdag 2017 staat weer gepland 
op zondag 15 oktober 2017 dus 
zet deze datum alvast in uw agen-
da. Kijk ook op website www.vis-
dagprincenhage.nl

Comité Visdag Princenhage

Drie koningen met een ster
Kwamen gerezen zo ver,
Zij gingen en zochten overal,
Over berg en dal,
En waar de ster bleef stille staan
Daar zijn ze alle drie naar binnen 
gegaan.

Uit: Schoon Lier van Felix Timmermans

Wij wensen alle Princenhagenaars 
een vredig en zalig Kerstfeest en 
een gelukkig en gezond Nieuwjaar.

Buurtschap en buurtver-
eniging ‘t Fort (sinds 1974)

Licht en vrede
in een donkere tijd
geeft een heel klein licht
uit een blij gezicht
soms een sprankje hoop

vele kleine lichtjes
die de liefdesstralen
uit hun diepste halen
zetten mij in gloed

met die gloed en hoop
wil ik er voor gaan zorgen
dat de vrede van morgen
ook uit mij mag lichten

Martinusgeloofsgemeen-
schap en de Johanneskerk-

gemeente

Alle oudleden van het jongeren-
koor Princenhage, dat dit jaar 
40 jaar bestaat, wensen ieder-
een mooie kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar toe. Ook al 
wonen we niet allemaal meer in 
Princenhage, we voelen de ver-
bondenheid met het dorp in Bre-
da nog altijd heel sterk. Hier, bij 
onze Martinuskerk, liggen immers 
onze roots. Wil je ons en elkaar 
ontmoeten kom dan op tweede 
kerstdag naar de viering van 11 
uur in de Martinuskerk, waar we 
elkaar kunnen ontmoeten.”  

Jongerenkoor Princenhage

2016 was weer een prachtig jaar 
met vele mooie activiteiten in De 
Koe en op de Dorpswei. Dit was 
alleen mogelijk door alle vereni-
gingen en gasten die we mochten 
ontvangen, dus we hopen dat we 
u allen ook in 2017 weer welkom 
mogen heten. Wij wensen u fijne 
gezellige kerstdagen en een so-
ciaal, cultureel, gezond, bruisend 
en sprankelend 2017!

Personeel en Bestuur SGAP

Fijne feestdagen gewenst, om-
ringd door dierbare familie en 
vrienden. Wij toosten op een voor-
spoedig 2017 en een fantastische 
38e avondvierdaagse!

Comité Avondvierdaagse 
Princenhage

De wandelaars, begeleiders en 
bestuur van Nordic Walking Breda 
wensen U prettige feestdagen en 
een gezond en sportief 2017.
www.nwbreda.nl 

Nordic Walking Breda
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Donnelli Kappers 
& Lifestyle

Wenst iedereen

Gezellige 
feestdagen

&
Een geweldig 

2017!
DK

Heuvelplein 292
4813 GJ 

Princenhage 
076-5310655

  

    
076-5977015  

www.advocaatboemaars.nl 
Dreef 13a Princenhage 

Hofdreef 2 Zundert 

Vragen over arbeidsrecht? 
Wij adviseren u graag en staan u ook bij in een 

procedure! 

'Handige Harrie...'
Mijn vrouw had eigenhandig een paar 
steigerplanken op maat gezaagd en mooi 
glad geschuurd. Ze had ze demonstratief 
in de gang gezet. ‘Hang jij die even op 
liefje? Twee onder de kapstok en één 
erboven alsjeblieft…’ Om haar verzoek 
kracht bij te zetten stipte ze nog even 
fijntjes aan dat ik de handigste, sterkste 

COLUMN en bovendien liefste klusser ter wereld 
ben. Het stelde eigenlijk ook niet veel 
voor, twaalf schroeven de muur in, dat 
was alles. Omdat het geheel ook nog een 
beetje waterpas moest hangen schatte 
ik in een half uurtje klaar te zijn. Dat 
liep wat uit.

De eerste twee planken kostten me al 
ruim anderhalf uur. En nu moest die bo-
venste nog… ‘Kom op joh, alleen even 
een 3 cm lange parkerschroef de muur 
in jassen met de schroefboormachine...’ 
Man wat was ik toch goed bezig. Plots 
werd ik echter ruw in de realiteit terug 
geduwd: ‘Plop-knetter-fuzzz’, klonk het! 
Wat kregen we nu? ‘Volgens mij gaat er 
iets fout!’, riep mijn vrouw geheel over-
bodig vanuit de aardedonkere woonka-
mer. ‘Joh, echt?!’

Wat denk je? Het was me gelukt om 
dwars door een leiding te boren. Pa-

niek!  ‘Ehhh… Houston, we have a pro-
blem!’ Na een kwartier zo’n beetje alle 
heiligen te hebben vervloekt kreeg ik een 
ingeving. ‘Rustig blijven, niet meteen de 
muur slopen, eerst even Daantje bellen!’ 
Behalve met de trombone is vriend Daan 
namelijk erg handig met stroom. Zijn 
oplossing was simpeler dan verwacht: 
‘Even het aardlekpinnetje terug zetten 
en vervolgens de kabel-schuiftruc doen.’ 
‘Ja ja… de wat??’ ‘Even de stroom eraf, 
stopcontact van de muur afschroeven en 
dan met een tang een ruk aan één van 
de kabels geven. Ze moeten ten opzich-
te van elkaar verschuiven zodat ze geen 
contact meer maken’ ‘Oh is dat alles?!’ 
Met het zweet op mijn voorhoofd heb 
ik de kabel-schuiftruc uitgevoerd en ver-
domd het werkte: na een uur hadden we 
weer licht!

Ronald Huisman

 

SV Fier wenst alle inwoners van Princenhage en in het bijzonder al haar leden 
hele fijne feestdagen en een bruisend en sportief 2017 namens de afdelingen 

 Turnen/gymnastiek/bewegen op muziek 
 Volleybal dames en heren 
 Badminton 

 
Fier is in 2016 gestart met een oriëntatie op de behoeften aan sport in 
Princenhage en omliggende wijken. In de eerste helft van 2017 maken we de 
conclusies bekend. We hopen in de toekomst ook jouw sportvereniging te 
kunnen zijn! 
 
Graag wat ‘kerstverzieringen’ toevoegen 
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Marktzicht, grote en kleine feestjes met bijpassende 
buffetten waarbij het water u de mond in loopt. 
Maak gerust een afspraak zodat we samen uw 

feest(je) onvergetelijk kunnen maken. 
Kom gerust een kijkje nemen
in onze gerenoveerde zalen.

Markt 10, 4841 AC Prinsenbeek • 076 541 22 07 • info@marktzicht.com

Vernieuwd!
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.

Gezellige kerstdagen  
en een gelukkig, gezond  
en zonnig

2017

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
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PRETTIGE 

FEESTDAGEN!
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WORSTENBROOD
VAN POL

Lekkerrrrr...!

ZONDAG 25 DECEMBER

KERSTVIERING IN DE MARTINUSKERK 
VOOR PEUTERS EN KLEUTERS

Beste peuters en kleuters, 
Op zondag 25 december, Eerste Kerstdag om 14:00 uur, is er voor jullie weer een speciale 
Kerstviering in de Martinuskerk te Princenhage.Met Kerstmis vieren we dat Jezus geboren 
werd. Daar zullen we tijdens de viering van alles over vertellen. We zingen liedjes en krij-
gen ook iets lekkers….want als er een kindje geboren is, dan is het feest! Papa’s, mama’s, 
opa’s, oma’s, broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook van harte welkom.

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.

 PRIKKERS
Een prikker (maximaal 250 tekens) kost e10,- voor particulieren en 

e13,50 voor niet-particulieren. De prijzen zijn incl. BTW. Opgave 

kan via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling 

dient uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing voldaan te zijn 

op rekening NL84 RABO 0142 4973 63.

NIET VERGETEN!
DEZE WEEK IN PRINCENHOF

VRIJDAG 30 DECEMBER 

WANDELEN
Op vrijdag 30 december 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.

Wijkcentrum Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 5309791. 

MAANDAG 26 DECEMBER, 2E KERSTDAG

KERST VIEREN IN VERBONDENHEID 
Op 2e Kerstdag wordt er in de Martinuskerk te Princenhage een gastvrije kerstviering 
gevierd. Wij nodigen u hiervoor van harte uit! Ook als u niet vaak in de Martinuskerk komt 
of geweest bent. Er komt speciaal voor deze viering een groep enthousiaste mensen bij el-
kaar om samen kerstliederen te zingen, waaronder oudleden en leden van het Jongeren-
koor Princenhage dat dit jaar haar 40 jarig bestaan viert. In de viering is je welkom voelen 
en aandacht voor elkaar belangrijk. Ook kinderen zijn meer dan welkom, zij  mogen tijdens 
de lezingen met elkaar in kerstsfeer creatief aan de slag in de sacristie. Na afloop maken 
we het extra feestelijk met wat lekkers en is er tijd om elkaar te ontmoeten. Even eruit op 2e 
Kerstdag? Kom ook! De viering begint om 11.00 uur. Hopelijk tot dan!

KERSTVAKANTIE

SPORTIEF MET X-KIDS
Kinderen kunnen tijdens de kerstvakantie weer rekenen op een 
sportief avontuur tijdens X-kids van Breda Actief. De vakan-
tie-activiteiten, georganiseerd door de sportcoaches van de  
organisatie, vinden plaats op dinsdag 3 en donderdag 5 januari. 
In totaal zijn er vijf toffe activiteiten waar kinderen uit kunnen 
kiezen. Op donderdag bestaat de keuze uit vier verschillende 
activiteiten. Het volledige programma is te vinden op de website 
van Breda Actief. Kinderen die zeker willen zijn van een plekje 
melden zich aan via www.breda-actief.nl/x-kids. Let op: bij het 
Spetterend Spektakel is deelnemen zonder een aanmelding 
deze keer niet mogelijk.

Freerunclinic
Op donderdag 5 januari kunnen kinderen uit vier gratis activiteiten 
kiezen. Op basisschool De Eerste Rith wordt vanwege het gro-
te succes in de herfstvakantie weer een freerunclinic gegeven. 
 

ZATERDAG 31 DECEMBER

MUZIEKMIDDAG IN DE WESTERWIEK   
Oudejaars-middag, zaterdag  31 december, is er weer een gezellige muziekmiddag met 
Anita en Ed. Deze zijn bekend van T.V.- Brabant. In de pauzes is zijn een loterijen met 
mooie prijzen en gaan we rond met een hapje. De zaal gaat om 13.30 uur open, we 
beginnen om 14.00 uur  en het duurt tot ongeveer 16.15 uur. De entree is 3.00 euro per 
persoon, de muziekmiddag is voor iedereen toegankelijk. Voor inlichtingen 076-5318700 
van maandag t/m vrijdag van 10.00 t/m 16.00 uur.

ZONDAG 8 JANUARI

KERSTBOOMVERBRANDING
Op zondag 8 januari om 8 uur is de jaarlijkse kerstboomverbranding. Deze 
vindt plaats op het grasveld bij het korfbalveldje aan de Pottenbakkerstraat. 
Bomen kunnen één uur voor de verbranding worden ingeleverd.

MAANDAG 26 DECEMBER

SCHILDERIJENVERKOOP  VOOR HET 
GOEDE DOEL 

Op Tweede Kerstdag vindt op het Raadhuis een schilderijenverkoop plaats. Schilder Kees 
van Pinksteren zal hier zijn doeken verkopen. Een deel van de opbrengst gaat naar het 
Rolstoelcarnaval. Tussen 11.00 en 16.00 uur bent u van harte uitgenodigd om een kijkje 
te komen nemen.  

PAGINA 28   ||   WIJKBLAD PRINCENHAGE WIJKBLAD PRINCENHAGE   ||   PAGINA 29



KOBA04.indd   1 22-11-16   12:25KOBA04.indd   1 22-11-16   12:25

Fijne feestdagen
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Kom kijken!

Leuke kinderopvang in Wester-
park, Princenhage of Heuvel

• Enthousiaste, ervaren pedagogisch medewerkers.
• Uitdagend, leuk en leerzaam activiteitenaanbod.
• Keuze uit 40, 47 of 52 weken kinderopvang per jaar.
• Opvang is al mogelijk vanaf 07.00 uur.
• Extra’s zoals warme maaltijd en zwemles (aanbod

verschilt per locatie).
 

Voor meer informatie of een rondleiding:
t (076) 504 56 05 e serviceteam@kober.nl i www.kober.nl

Liesbosstraat 68, Breda |  www.li-ren.nl

Acupunctuur 
bij winterdepressie

In de herfst en winter krijgen veel mensen last  
van een neerslachtige stemming of een verminderd 

energieniveau. Specifieke klachten bij winter- 
depressie zijn een grotere behoefte aan slaap  

en gewichtstoename. Het herfst-/winterseizoen  
kenmerkt zich door het sneller donker worden,  

de kou, een verminderde energie.
Het wisselen van de sei-
zoenen en de veranderende 
energie in de natuur kan een 
weerslag hebben op de ener-
giebalans van het menselijk 
lichaam. Deze kan uit balans 
raken en daardoor in een 
winterdepressie terechtko-
men. Acupunctuur helpt om 
de overgang naar het herfst-/
winterseizoen te stroomlij-
nen. Het zorgt voor het ba-
lanceren van emoties, meer 
energie en minder stress.
Acupunctuur heeft als uit-
gangs-punt dat ons lichaam 
een stelsel is van energieba-
nen, meridianen genoemd. 
Deze meridianen zijn ver-
bonden met onze organen, 
spieren, botten en weefsels. 
In een gezonde situatie 
stroomt onze levensenergie 
(chi) vrijuit door de meri-
dianen. Maar bij een versto-
ring kunnen er gezondheids-
klachten ontstaan. Middels 

acupunctuur kunnen blok-
kades worden opgeheven. 
Acupunctuur kan helpen bij 
(winter)depressie, maar ook 
bij overgewicht,  stress, pijn-
klachten, slaapproblemen, 
weer stand en kan zelfs on-
dersteunend werken bij  
kanker. Acupunctuurprak-
tijk Li&Ren, Liesbosstraat 
68 te Breda helpt u graag 
energiek de winter door.
Dr. Ren heeft 11 jaar  
Chinese geneeskunde en 
Westerse medische oplei-
dingen gedaan, hij is ge-
promoveerd in de Chine-
se Geneeskunde tot doctor 
(Ph.D. Graad).  Samen met 
mevrouw Li zijn zij uiterst 
ervaren en kundig met hun 
twee acupunctuurpraktijken 
in Breda en Horst. 

Voor meer informatie kunt 
u  bellen: 076 - 8503785

Wij wensen u warme feestdagen  
en een energiek 2017

 

COLOFON

JOHANNESKERK

MARTINUSKERK Misintenties
24 December 19.00 uur: Pa en Ma Theeu-
wes; Pa en Ma van Trier-Alfons; overl. 
ouders Marinus van Hoogeloon en Anna 
Poppelaars.
24 December 19.00 uur: Wim Vissenberg 
en overl. ouders Mehlbaum-v. Rosmalen.
21.00 uur: Fam. Maas-Voesenek en Fam. 
de Ceuster-Verdonk; voor een ernstig zie-
ke; Overleden kosters en collectanten; Nol 
Nefs.
25 December 11.00 uur: Martinus van 
Bilsen, Bianca Yovita Jacobs, Jo van 
Loon-Boeren en dochter Corrie Luijken; 
overl. ouders Sjaak Kapetijn, To van Eeke-
len en zus Joke.
26 December, 1 januari en 8 januari:
11.00 uur: Voor een bijzondere intentie.

Kinderkerk en crèche:
De kinderen hebben vakantie. Op 15  
januari zijn ze weer welkom in hun eigen 
viering.

Kerstherberg
Jaarlijks wordt in Breda met kerst de 
KERSTHERBERG georganiseerd. Het doel 
hiervan is  een “thuis” te bieden aan men-
sen die dit, om wat voor reden dan ook, 
tijdens de kerstdagen missen. De Her-
berg is gratis en voorziet in gezelligheid, 
onderdak, eten, drinken, warmte, spelle-
tjes, contact, eenvoudige kennismaking 
met het evangelie, enz. van Kerstavond 
(24 december) 19.00 uur tot 2e Kerstdag 
19.00 uur bent u van harte welkom. 

Dit jaar hopen wij op beide dagen om 15.00 
uur een kerstdiner te kunnen serveren. Op 
tweede kerstdag is er van 12.00-15.00 
uur voor de kinderen extra aandacht. Wilt 

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 / Vormgeving: DRD Support, 
www.drd-support.nl
DTP advertenties: Ron Schouwenaar
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.

u op een of andere manier hulp bieden, 
dan kunt u via ons mailadres reageren:  
info@kerstherbergbreda.nl. Wilt u ons werk 
ondersteunen d.m.v. een gift, dan kan dit 
op bankrekening NL17INGB0675545447 
t.n.v. E.Y. Fioole o.v.v. Gift KERSTHER-
BERG Breda.

Locatie Kerstherberg 2016
Het Rondeel aan de Kloosterlaan 14 in 
Breda.

Wijkpredikant
Ds. Saskia van Meggelen
Tel. 06-22576592
Kosterij Johanneskerk
Dhr. Harm van Wijk. Tel.  076-8871215

Tenslotte
De kerkenraad van de Johanneskerk 
wenst een ieder gezegende Kerstdagen 
en een gezond en voorspoedig 2017! 

Kerstversieringen in de kerk 
Een groep vrijwilligers zorgt dat de kerk 
mooi versierd wordt. Bovendien zorgen de 
kinderen van de Sint Maerte ervoor dat de 
kerk dit jaar extra mooi wordt.

Collectie
In alle kerstvieringen is de tweede collecte 
voor het onderhoud van de Martinuskerk.

Vitrinekast in de hal van de kerk.
U moet er eens op letten: Ton Driessen 
heeft de vitrinekast in  de hal van de kerk 
prachtig ingericht rond het thema Kerst-
mis.

8 Januari nieuwjaarsreceptie
Na de viering van 11.00 uur is er bij een 
kopje koffie of thee in de kerk de gelegen-
heid elkaar te ontmoeten en nieuwjaars-
wensen uit te wisselen.

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

Kerkdiensten rond Kerst en 
Jaarwisseling:
Zie overzicht elders in dit blad.

Autorijdienst
Voor alle kerkdiensten is er een gratis auto-
rijdienst beschikbaar. Info: dhr. Harder, tel. 
5212369 (na 20.00 u).

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt 4, 
Secr: ma - vr 9.00-12.00: tel. 076-5213873
Website: www.nazarethparochie.nl
E-mail: martinus@rkbredawest.nl 
Voor uitvaarten, ziekenzalving en zie-
kenzegen dagelijks te bereiken op tel.  
06-14962111. Pastores: Paul Heye, Adrie 
Lind en Henny Spooren-Schaart.

Kerkdiensten: Zie overzicht in wijkblad

VERS IN ’T AOGJE
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