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U bent wellicht nog niet ‘geland’ in Princenhage maar wij zijn gewoon doorgegaan. Bijgaand alle
komende activiteiten.

400 jaar Turfvaart en Bieloop
Zondag 2 september
Wandeling Van Bron tot Monding
Op zondag 2 september is er een bijzondere Landschapswandeling van Bron tot Monding. Het betreft
een wandeling in het kader van 400 jaar Turfvaart. Al enkele jaren levert het IVN een bijdrage aan het
project Breda Binnenste Buiten. Zie ook de gelijknamige website (.https://www.bredabibu.nl/a2018bijloop-turfvaart/)
Dit jaar staan de Turfvaart en Bijloop centraal. De wandelaars (maximaal 50) worden om 9.00 uur
vanaf Princenhaags museum met een bus richting bron vervoerd. Onder leiding van IVNnatuurgidsen wordt vanaf dat punt teruggelopen naar de monding van de Turfvaart in Breda.
Wethouder John de Beer van de Gemeente Zundert helpt de ‘turfvaarters’ op weg.
Halverwege ontvangt Brabants Landschap de
‘turfvaarters’ in de Zwarte schuur op de
Pannenhoef. Afsluiting is weer bij Princenhaags
museum. Verwachte aankomst 17.00 uur. Daar
zal Wethouder Paul de Beer van de Gemeente
Breda de ‘turfvaarters’ verwelkomen.
De kosten voor deelname aan deze wandeling
bedragen € 8,00. Zelf lunchpakket en drinken
meenemen. Lengte van de tocht ongeveer 25
km. Omdat er maar 50 mensen in een bus
kunnen, is inschrijving noodzakelijk. Dat kan
door een email naar Aad van Diemen
gallus12@casema.nl Wie het eerst komt, het
eerst maalt. Opgave is mogelijk tot 15 augustus.
Als je bent ingeschreven krijg je daarna het
verzoek € 8,- over te maken. Pas als dat is
gebeurd, is de inschrijving definitief.
Vrijdag 7 september
Om 17.00 uur openen we de volgende
tentoonstelling van het Princenhaags museum.
U ontvangt een uitnodiging. Samen met
Waterschap de Brabantse Delta, Gilde de
Baronie. IVN, KNNV, Landstad de Baronie,
Wijkraad Buitengebied Breda-Zuid-West en
John Vegt Video hebben we een bijzondere
tentoonstelling.

Bij de opening zal het eerste exemplaar van het Boek met de titel: 400 jaar Bredase Turfvaart,
ruggengraat van een landschap vol natuur, geschreven door Charles Schils overhandigd worden aan
de wethouder. Het boek is geschreven naar aanleiding van deze tentoonstelling.
Bij de opening gaat ook de film van John Vegt in première. John heeft de Turfvaart in de huidige tijd in
beeld gebracht.
Op zaterdag 8 en zondag 9 september zijn we van 11.00 uur tot 17.00 uur open i.v.m. Open
Monumentendag.
Op zondag 9 september organiseert Fietsgilde de Baronie een vijftal fietstochten. De eerste start om
10.00 uur en daarna elk uur weer een. Aantal deelnemers per tocht is 15. Onder leiding van een gids
rijdt u naar het gebied van de Turfvaart en krijgt u uitleg over het landschap. Start en einde bij het
Princenhaags museum. Kosten zijn € 3,00 p.p.
Op dezelfde zondag 9 september rijden oude stadsbussen vanuit het centrum Breda naar het
museum en daarna door naar de landgoederen bij en langs de Turfvaart. Op een aantal plaatsen kunt
u uitstappen en wordt u door een gids verteld wat er allemaal te zien is. Met de volgende bus kun je
naar de volgende stopplaats (hop-on, hop-off). De bus toer is gratis
De tentoonstelling is tot eind 2018 te bezoeken op:
•
•
•
•
•

Zaterdag 22 en zondag 23 september van 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 13 en zondag 14 oktober van 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 10 en zondag 11 november van 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 8 en zondag 9 december van 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 22 en zondag 23 december van 13.00 tot 17.00 uur

Lezingen
Donderdag 27 september: Lezing door Karel Leenders, auteur van het boek Verdwenen Venen. De
lezing vindt plaats in de Johanneskerk in Princenhage om 20.00 uur. Entree is € 3,00 incl. één kopje
koffie of thee (vrienden van het museum gratis entree).
Donderdag 25 oktober: Lezing De Brabantse Delta over het beheer van de Turfvaart in de afgelopen
jaren. De lezing vindt plaats in de Johanneskerk in Princenhage om 20.00 uur. Entree is € 3,00 incl.
één kopje koffie of thee (vrienden van het museum gratis entree).
Donderdag 29 november: Lezing door Thijs Caspers over de landgoederen bij de Turfvaart. De
lezing vindt plaats in de Johanneskerk in Princenhage om 19.30 uur. Entree is € 3,00 incl. één kopje
koffie of thee (vrienden van het museum gratis entree).

Dank aan Gemeente Breda (wijkplatform)
Het Princenhaags museum heeft via aan bijdrage vanuit het
wijkplatform een beamer en projectiescherm kunnen aanschaffen. We
kunnen zo lezingen beter ondersteunen.

In de expositieruimte
Naast de activiteiten van het Princenhaags museum zijn er voor het eerst dit jaar ook activiteiten van
anderen in de expositieruimte van het museum.
Het Gele Huis in Princenhage had de aftrap. Een succesvolle tentoonstelling met veel bezoekers.
Daarna Ds. Martin Wagenvoorde met zijn schilderijen. Martin kijkt terug op een fijne tijd met erg veel
belangstelling voor zijn werk. Een prachtig artikel in de Bode was de tentoonstelling zeker waard
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FRANS VAN VEEN x MONIEK DE WIJK
Frans van Veen kwam in 1970 wonen
in Princenhage. Vanaf 1976 heeft hij er
zijn atelier. In 1975 studeerde hij af aan
de Koninklijke Academie in Den Bosch.
Op deze expositie toont hij werken die
de laatste twee jaar ontstaan zijn naar
aanleiding van reizen in Zuid Frankrijk.
info@fransvanveen.nl

Edelsmid Moniek de Wijk volgde de opleiding
Metalen en Kunststoffen aan de kunstacademie in Maastricht waar
ze in 1976 afstudeerde. Karakteristiek
voor haar werk zijn de hamerslag, de
organische vormen en het gebruik van
materialen zoals kiezelsteen en hout
naast
edelstenen
in
het
zilver.
moniekdewijk@gmail.com

Vernissage zaterdag 25 augustus om 15 uur zaterdag en zondag geopend van 11 tot 18 uur maandag t/m vrijdag van 15 tot 20 uur - Vrij entree
Foto: Princenhaags museum - Fotobewerking: Evert van Kuik - Typografie: Paul van ’t Hullenaar.

Het Princenhaags museum is op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur open
en bereikbaar op: info@princenhaagsmuseum.nl

