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Het Bloemencorso Zundert krijgt
zes sterren van beleidsmedewer-
kers van de negentien West-Bra-
bantse gemeenten. Dat blijkt uit
een enquête van het West-Bra-
bants Cultuuroverleg. Daarin krij-
gen evenementen vier, vijf of zes
sterren (internationaal). In de cate-
gorie optochten heeft het corso als
enige zes sterren. Het staat zondag
weer op het programma.

Nieuwe Veste, centrum voor de
kunsten, houdt van maandag 10
september tot zaterdag 15 septem-
ber een open lesweek. Deze hele
week kunnen er verschillende les-
sen muziek, beeldende kunst, thea-
ter en dans gratis uit worden gepro-
beerd. Zie voor een overzicht van
de open lessen en meer informatie
de website.

www.nieuweveste.nl

Ypsilon, vereniging van Familiele-
den en naasten van mensen met
een verhoogde kwetsbaarheid voor
psychose, maakt bekend dat Me-
vrouw Thea Sprangers de bijeen-

komsten gaat leiden. Ze is geeste-
lijk verzorger bij GGz Breburg
waar zij gedurende tientallen jaren
cliënten te woord staat.

www.ypsilonregiobreda.nl

door Ine Kleemans

PRINSENBEEK – Cees Lambregts
(74) stopt per 1 september met het
voorzitterschap van de dorpsraad
Prinsenbeek. Hij was anderhalf
jaar aan de dorpsraad verbonden,
waarvan een jaar als voorzitter.
Waarom hij de voorzittershamer
beschikbaar stelt, heeft vooral per-
soonlijke redenen, vertelt hij. „Ik
had het me anders voorgesteld”,
klinkt het toch wat teleurgesteld.
Drie jaar zou hij de dorpsraad
gaan leiden, had Lambregts zich
voorgenomen. In die periode
hoopte hij de dorpsraad meer
zichtbaar en toegankelijker te ma-
ken. Dat is niet gelukt. „Ik had ver-
wacht meer te kunnen bereiken.
Om wat voor onderwerpen het
ook gaat, alles is vaak al beslist. Er
kan af en toe wel een succesje wor-
den behaald, maar veelal is het ach-
ter de feiten aanlopen. Het was
niet mijn ding.” Een nieuwe voor-
zitter heeft de dorpsraad nog niet
en het verleden leert dat het ook
niet eenvoudig is de hamer snel
door te geven. Na het vertrek van
Gé Brogtrop duurde het een jaar
voor er een nieuwe man op de
post zat. Brogtrop ging weg uit on-
vrede met het besluit van het
stadsbestuur om het mes te zetten
in de inspraak van de dorps- en
wijkraden. De Beekse dorpsraad
doet om die reden ook nog steeds
niet mee aan de samenwerking tus-
sen dorps- en wijkraden en het
stadbestuur. De voorzittershamer
is nu tijdelijk in handen van vi-
ce-voorzitter Nico Verhoek, die zo
snel mogelijk een nieuwe man of
vrouw op de voorzitterspost
wenst. Het zou ook best kunnen
dat er intern wordt geschoven,
zegt hij. „Het is eerst nog even puz-
zelen wat wijsheid is.”

Lambregts stopt als voorzitter dorpsraad

Thea Sprangers leidt gesprekken bij Ypsilon

Open lesweek bij
Nieuwe Veste

Zes sterren voor
Bloemcorso Zundert
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A ls er in de zestiende
eeuw al roddelbla-
den waren geweest,

dan hadden ze goud geld
kunnen verdienen. Neem

nou alleen Willem van
Oranje. Hij trouwde in
1551 met Anna van Eg-
mond, in 1561 met An-
na van Leipzig, in 1575
met Charlotte de Bour-

bon en in 1583 met Loui-
se de Coligny. Deze zoge-

heten Zwijger verwekte
maar liefst zestien kinde-
ren, inclusief een buiten-
echtelijke zoon. En dan ko-
men we nu niet eens ver-
der dan een Engelse prins
die in z’n nakie een potje
biljart in Las Vegas.

‘A man has to do what
a man has to do’, is in

dit verband een van
de grappige titels in

het project ‘Kijken bij
de Rijken, het huwelijk

in historisch perspectief’,
dat morgen wordt geopend in
de bibliotheek in Breda.
Volgens Barbara Putters - Op
de Beek, voorzitter van de or-
ganiserende stichting Cultuur-
behoud Breda, spiegelen men-
sen door de eeuwen heen
zichzelf graag aan de happy
few, de upperclass, vorstenhui-
zen en edelen, celebrities en
rijken.
„Groei van aanzien, de dy-
nastie of politieke macht
wordt vaak door een hu-
welijk bezegeld. Hoe hou-
den mensen zich staan-
de in verstandshuwelij-
ken, vinden zij hierin
toch ware liefde, is
vriendschap of respect
voldoende óf is de
win-win situatie aan-
trekkelijk genoeg? Ook
nu wordt gericht ge-
zocht naar de ware
partner. Wij zijn op

zoek gegaan en
plaatsen het
verstandshuwelijk
in perspectief ge-

spiegeld aan de tijd en waarden
en normen op dat moment. Het
resultaat is het trouwboekje
Trouwen doe je met verstand over
de verstandshuwelijken van de
Nassaus, de verstandshuwelij-
ken van Bredase regenten en in-
dustriëlen en de verstandshuwe-
lijken anno nu. Door de tijd
heen zochten mensen hun part-
ner bij voorkeur in de eigen
woonplaats, op het werk, op
feesten of op de kermis. Ook nu
nog blijkt dat de meerderheid
van de mensen de partner
tegenkomt binnen een straal
van tien kilometer. Het trouw-

boekje is een boekje met een
knipoog met op het netvlies:
Breda Nassaustad, Breda een
stad van regenten en indus-
triëlen, Breda een stad om heer-
lijk in te wonen. Voor een lang
en gelukkig leven”, aldus Barba-
ra Putters - Op de Beek.
De expositie telt tientallen pane-
len met teksten over het verre
verleden, maar met koppen uit
het heden.
Zoals: ‘Kruiwagens, netwerken...
van alle tijden’. Kijk maar naar
Willem II (1626-1650). Hij
trouwt met Mary Stuart I, prin-
ses van Engeland, Schotland en
Ierland. Zijn moeder Amalia
van Solms wil de Nassau-fami-
lie liëren met de hoge adel in Eu-

www.bndestem.nl
Kijk voor het laatste nieuws ook op:

VAN BREDA

Trouwen doe je met

Volg ons op @twitter en /facebook
@SWEETDEALBREDA @SWEETDEALBREDA

Breda

Vrijdag 31 augustus

Wie terug aan vakantie in het zuiden 
denkt, herinnert zich de verse kruiden, 
gegrilde vis, aromatisch vers vlees, 
verse groente, rijpe vruchten en al 
die andere heerlijke aroma’s. Het zijn 
die lange ontspannen avonden in 
Taveernes, Traittoria’s en Bodega’s 
die Restaurant Nottos verbinden met 
landen rondom de Middellandse Zee. In 
deze heerlijke sfeer wordt je ontvangen 
door Restaurant Nottos en haar team.

Geniet van een spectaculair, heerlijk drie gangen 
keuze menu bij Restaurant Nottos aan de Haven 
in Breda! Van 536,70 voor 518 per persoon!  

Onderdeel van

NU
€18,00
VAN: €36,70,-

KORTING 51%

Koop 
vandaag op 
sweetdeal.nl

door Rosé Lokhoff

B R E D A

Cees Lambregts stopt om persoonlijke redenen als voorzitter van de dorps-
raad van Prinsenbeek.  foto Frank Poppelaars/het fotoburo

B R E D A

‘Groei van aanzien
wordt vaak door een
huwelijk bezegeld’

Wekelijkse historische rubriek
over Breda en de Baronie

Z U N D E R T
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BREDA – De BCV wil haar 77-jarig
bestaan volgend jaar ook op kunst-
zinnige wijze vieren. De stichting
wil een kunstexpositie over het
Kielegatse carnaval inrichten in de
Grote Kerk. Geen expo zonder
kunstwerken, daarom roept de
BCV kunstenaars op om aan de ex-
positie deel te nemen. Alle kunst-
vormen komen in aanmerking, zo-
lang het onderwerp maar carnaval
betreft. Het aanmeldingsformulier
is te vinden op www.carnavalbre-
da.nl. Overigens is de BCV ook op
zoek naar carnavalsverhalen voor
het jubileumboek. Verhalen kun-
nen tot 1 oktober worden gemaild
naar pers@carnavalbreda.nl.

BREDA – Een veld vol met zo’n 750
Amerikaanse slagschepen op wie-
len. Blinkend chroom, stampende
blues en een springkussen voor de
kids. Zondag is er niks nieuws on-
der de zon bij USA Cars Meeting
Point aan de Rietdijk in Breda. De
organisatie heeft geen enkele re-
den om het concept aan te passen.
Al dertien jaar trekt het evene-
ment een trouwe schare fans. Ook
de veertiende editie zal bezocht
worden door bewonderende bi-
kers, rock & rollers, gezinnen en
autofreaks. Het evenement is van
13.00 tot 20.00 uur. Op de Krom-
mendijk en de Rietdijk wordt een-
richtingsverkeer ingesteld.

BREDA – Met de Tweede Kamer ver-
kiezingen voor de deur houdt
Karaktûr op zondag 9 september
weer een politiek café.
Zowel de reeds zittende als de kan-
didaat Tweede Kamerleden, zijn af-
komstig uit Breda.
Uitzondering hierop vormt de frac-
tievoorzitter van het Democra-
tisch Politiek Keerpunt (DPK),
Hero Brinkman.
De potentiële kamerleden gaan
met elkaar, maar ook met het pu-
bliek in debat rondom een aantal
stellingen. Het gaat onder meer
over economie en werkgelegen-
heid, de betaalbaarheid van de
zorg, duurzaamheid en veiligheid.

Behalve Brinkman komen verder
aan het woord: Klaas Dijkhoff
(VVD), Wassila Hachchi en Paul
de Beer (D66), Michiel van Nispen
(SP), Dave Ensberg (CDA), Attje
Kuiken en Henk Leenders (beiden
PvdA)
Het politiek café Karaktûr wordt
ondersteund door de gehele ge-
meenteraad van Breda. Het debat
vindt dan ook plaats in het hart
van de Bredase politiek: het Stad-
huis.
Het debat vindt plaats tussen
16.00 uur en 18.00 uur in de hal
van het Stadhuis aan de Grote
Markt in Breda.
De toegang is gratis.

Vijf Oosterhouters zijn woensdag
aangehouden in een drugszaak.
Een van de verdachten is een 23-ja-
rige dealer. In zijn wagen werd een
aanzienlijke hoeveelheid ghb ge-
vonden. De vier andere verdachten
hebben bij hem drugs afgenomen.
De politie kwam de drugshandel
een tijdje terug op het spoor. ze
sluit meer aanhoudingen niet uit.

BREDA – De bodem onder het bus-
station aan het Stationsplein in Bre-
da is ernstig verontreinigd en
wordt gesaneerd. Het woord ‘ern-
stig’ wordt gebruikt als sprake is
van verontreiniging van meer dan
25 kuub grond. Spoed is niet nodig
en gevaar voor de volksgezondheid
is er ook niet, meldt de gemeente.
Maar zowel bodem als grondwater
worden, nu er toch al werkzaamhe-
den plaatsvinden in de stationsom-
geving, gesaneerd. De kosten zijn
voor de Stichting Bodemsanering
NS. Het gaat om een verontreini-
ging met olie en koper. De olie zit
dieper en daarom moet ook het
grondwater gereinigd worden. Dat
duurt alles bij elkaar enkele weken.
Belanghebbenden krijgen nu zes
weken er desgewenst bezwaar te-
gen te maken.

Kunstwerken
gezocht voor
Kielegatse expo

Een veld vol
nostalgische
USA cars

Potentiële Kamerleden
in debat bij Karaktûr

Bodem
busstation is
vervuild

Vijf aanhoudingen in
drugszaak Oosterhout
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ropa voor meer aanzien en dus
moet zoon Willem (14 jaar) trou-
wen met Mary (9 jaar). De paleis-
roddels van toen: volgens con-
tract, worden de 9-jarige Mary en
de 14-jarige Willem bij elkaar in
bed gelegd. Mary in een dichtge-
naaid laken, onder het toeziend
oog van aanwezigen.
Belangrijk voor Breda, want daar
gaat de expositie toch ook een
beetje over: stadhouder Willem
II is de eigenaar van het Kasteel
in Breda. En what’s in it for me:
Willem II van Nassau trouwt een
koningsdochter en wint aanzien.
De koninklijke familie van Enge-
land voert een grote staat, is
voortdurend in oorlog,
maar heeft geen
geld. En de Nas-
saus zijn rijk.
De Engelse fa-
milie vlucht
voor Cromwell

en krijgt sjiek onderdak in Breda.
Willem II sterft in 1650. Acht da-
gen later wordt zijn enige zoon
Willem III geboren.
Nog meer Privé of Story: Prins
Willem II overlijdt onverwacht,
hij is pas 24. Door de pokken of
waren het gifmengers?
In deze droefheid krijgen kamer-
tje en wieg van het babyprins-
je zwarte bekleding.

Mary wil haar zoon-
tje vernoemen naar
háár vader ‘Charles’,
de dynastie van de
Nassaus eist dat hij
‘Willem’ heet. Een
rechtszaak volgt!
De expositie meldt
ook de actualiteit
van heden. Met uit-
spraken als ‘man-
nen zijn het geluk-
kigst als hun
vrouw iets hoger

is opgeleid en vijf jaar jonger
is.’
Verstandshuwelijken staan
centraal, niet alleen van de
Nassaus, maar ook de Bredase
regenten en industriëlen uit
de 19e en 20e eeuw.
De expositie ‘Kijken bij de Rij-
ken, het huwelijk in histo-
risch perspectief’ wordt mor-
gen om 10.00 uur geopend in
de bibliotheek en is tot en
met 8 september te zien, ook
in enkele etalages in de Sint
Annastraat en de Begijnen-
zaal, waar om 12.00 uur wordt
getoost op alle Bredase huwe-
lijken met ‘karakteristieke on-
deugende’ likeur.
Cultuurbehoud, de gemeente
en de bibliotheek zijn part-
ners in het project. Historica
Marie-Thérèse Geerts gaf ad-
vies en Y. Né verzorgde de il-
lustraties en vormgeving.

Kijk voor het laatste nieuws ook op:

je verstand, de liefde komt later wel

Grote Markt 11-13   4461 AH Goes
T 0113 227607
www.delscher.nl

D E L S C H E R.

DELSCHER 
presenteert

Nieuwe 
collectie
 herfst/winter 2012
Burberry
Christ lammy’s
R&L bont
Etro
Ralph Lauren
Tod’s schoenen en tassen
Hogan schoenen en tassen
Brunello Cucinelli
Strenesse
Paul Smith
Armani Jeans
Citizens of Humanity
Natan
Paule Ka
Rena Lange
Woolrich
Fay
Fabiana Filippi
Parajumpers
Peutery
Bogner
Iceberg
Iris v Arnim
e.v.a.

Nieuw!!  Nu ook
www.delscheronlineshoppen.nl

Parkeren
parkeergarage Westwal
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