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De eerste nieuwsbrief van 2019
In de eerste maand van het nieuwe jaar willen we jullie al over een aantal zaken
informeren. Afgelopen week hebben we in onze bestuursvergadering twee
nieuwe bestuursleden welkom geheten. Martin Wildboer was al bekend bij jullie
maar Jorine van de Corput is ook toegevoegd aan ons bestuur. Verderop in
deze nieuwsbrief stellen zij zich aan je voor. We zijn erg blij dat ze ons willen
versterken.
Onze penningmeester heeft het jaar 2018 financieel afgesloten. Dankzij jullie
hulp als vriend van het museum zijn we met een positief saldo geëindigd. Onze
secretaris Frans Langen is volop bezig met het maken van het jaarverslag over
2018. Daarin kun je dan alles lezen. Zodra dat klaar is ontvang je dat van ons.
Verder vind je in deze nieuwsbrief een paar data die we nog eens extra onder
de aandacht willen brengen. We hopen jullie met enige regelmaat bij ons in het
museum terug te zien.
Rini van der Linden, voorzitter Princenhaags museum

200 jaar Johanneskerk
Na deze tentoonstelling hebben we op 23
en 24 maart een deel van onze
expositieruimte ingericht met daarin
aandacht voor de geschiedenis van 200
jaar Johanneskerk in Princenhage. In dat
weekend is het feest voor Princenhage. Op
die zaterdag is het exact 200 jaar geleden
dat de eerste steen werd gelegd voor deze
kerk.
Het is dan ook feest voor Princenhage met
muziek in de kerk, optreden van het
Koninklijk Breda's Mannenkoor en van
organist Erik Wolfert.
Onder leiding van gidsen van het Gele Huis
kun je een rondwandeling door
Princenhage maken en de tentoonstelling
bezoeken. Aan het eind van de dag wordt
het geheel vernieuwde kerkenhuis naast de kerk geopend.
Zondag 24 maart na de viering in de kerk is het museum open vanaf 12.00 uur
tot 17.00 uur.
Op zaterdagen 30 maart, 6 en 13 april is het museum open van 13.00 uur tot
17.00 uur op die zaterdagen is de Johanneskerk open en zijn er rondleidingen
in de kerk.

500 jaar René de Chalon
op 5 februari 1519, wordt René de Chalon, Graaf van Nassau in Breda geboren. Hij
was de eerste prins van Oranje én van Nassau, dat overigens grotendeels is
vergeten. Samen met een aantal erfgoed verenigingen organiseren we een lezing in
de Waalse kerk op die dag.
Gastsprekers: Henk Mannaert, Gerald en Marcel Dalinghaus
Locatie: Waalse kerk Inloop 19.30 Aanvang 20.00 Entree Gratis.

De uitnodiging ontvang je als bijlage bij deze nieuwsbrief. Neem
je vriendenpas mee.

Jorine van de Corput stelt zichzelf
aan jullie voor:
Op twaalf jarige leeftijd ben ik vanuit het centrum
in Breda in Princenhage komen wonen. Na
ongeveer 10 jaar in Etten-Leur ben ik in 2004
weer hier komen wonen.
Ik heb vanaf mijn 19e gewerkt bij het ziekenfonds
en ben in 1991 begonnen bij de Rabobank in
diverse functies. De laatste 15 jaar als manager
Verzekeren Bedrijven in Tilburg. Naast mijn werk
heb ik allerlei opleidingen gevolgd waaronder een
MBA en een Master Leiderschap, Ethiek en
Veranderkunde. In de afgelopen tijd werk ik als
vrijwilliger bij Mentorschap West-Brabant als
Mentor en ben ik secretaris van Stichting Eigen
Wijze (een wooninitiatief voor 16 jongeren met een verstandelijke beperking).
Vroeger wilde ik eigenlijk altijd geschiedenis gaan studeren, wie weet komt het
daar nog van nu ik ook als secretaris aan de slag ga bij het Princenhaags
museum.
Frans Langen heeft aangegeven dat hij zijn secretariaat werkzaamheden
graag aan iemand anders wil overdragen. Jorine gaat de komende maanden
deze taak van hem overnemen.

Martin Wildeboer (65) ook.
Ik heb een jarenlange ervaring als bestuurder
in Breda en de Randstad. Ik was onder meer
toezichthouder in de volkshuisvesting in Breda
en toezichthouder bij Surplus Welzijn/voorheen
Vertizontaal. In de jaren 90 ben ik raadslid in
Breda en tot 2017 voorzitter van de
bezwarencommissie Sociaal Domein Breda
geweest.

In Princenhage gaf ik vanaf 1984 gymnastiekles bij Fier. Daarna ben ikij
actief betrokken geweest bij de aankoop van wijkgebouw de Dobbelsteen
van de gemeente Breda.

Op dit moment ben ik extern adviseur van de Culturele Alliantie Barendrecht,
voorzitter van het Studentensteunfonds van Breda University of Applied
Sciences (voorheen NHTV) en is hij een aantal jaren voorzitter van popkoor
BSUR.
In het bestuur van het Princenhaags museum ga ik me als vicevoorzitter en
penningmeester onder meer bezighouden met PR en communicatie,
fondsenwerving, subsidies en relatiebeheer. Ook richt ik me op het museum
gebruik door anderen (derden). Als je het museum bezoekt kun je me ook
aantreffen als gastheer/suppoost.
Ad van den Enden, onze huidige penningmeester heeft aangegeven dat hij
zijn werkzaamheden voor het museum wil neerleggen. Na inwerken van
Martin nemen we komende zomer afscheid van Ad. Martin heeft als
vicevoorzitter ook het museum gebruik door anderen in zijn portefeuille.

