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De Zilverberk, Schoolstraat 9, 4841 XC Prinsenbeek 

Gebouwd en beheerd door gemeente Breda. 
Opening ouderensociëteit De Zilverberk op 19 september 1992 
Half 2011 kondigt de Gemeente Breda aan het gebouw te sluiten. Dit in verband met bezuinigingen. 

Prinsenbeek houdt Zilverberk open 

PRINSENBEEK - Doordat 1200 inwoners van Prinsenbeek een obligatie kochten, kan de Zilverberk 
open blijven. Saamhorigheid speelt een grote rol. En eigenwijsheid: 'Als de overheid het niet kan, doen we 
het zelf'. 
 
(Bron: destem, Ine Kleemans 11-01-13, 21:48 Laatste update: 22:45) 
 
Het voortbestaan van ouderencentrum De Zilverberk in Prinsenbeek is verzekerd. Via de uitgifte van 
obligaties heeft de gelijknamige stichting intussen zoveel geld opgehaald, dat het pand aan de Schoolstraat 
in Prinsenbeek van de gemeente Breda kan worden aangekocht. Om het gebouw te kunnen kopen, werd 
stichting De Zilverberk opgericht, met in het bestuur drie KBO-bestuurders en twee onafhankelijk leden, 
onder wie penningmeester Huib Jansen. Die kwam met een obligatieplan. Hiermee vergaarde hij tien jaar 
eerder als bestuurder van de plaatselijke scouting ook al de benodigde middelen voor het onderkomen van 
die vereniging. 

 

Ouderencentrum Zilverberk in eigen beheer 

PRINSENBEEK - Ouderencentrum de Zilverberk verwisselt donderdag 21 februari van eigenaar. 
Gemeente Breda verkoopt het welzijnsgebouw aan stichting De Zilverberk, die speciaal opgericht is om het 
wijkcentrum voort te laten bestaan. 
  
Toen de gemeente half 2011 aankondigde de Zilverberk wegens bezuinigingen te gaan sluiten, schrokken de 
Prinsenbeekse ouderen. De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), hoofdgebruiker van het pand, ging meteen 
aan de slag. Een plan werd in elkaar getimmerd om de recreatie- en ontmoetingsruimte te behouden. 
 
Daarvoor werd Stichting de Zilverberk opgericht. Er werd in de reserves van de KBO getast en aan KBO-leden 
werd om een vrijwillige bijdrage gevraagd. Fondsen en sponsors zijn gezocht en gevonden en er werden ruim 
1300 obligaties - van 25 euro per stuk - uitgegeven. Het plan kreeg veel steun in Prinsenbeek.  
 
En de stichting is nu trots, vertelt penningmeester Huib Jansen. “Wij kunnen het wel bedenken, stimuleren 
en uitdragen, maar het werkt alleen als veel mensen meedoen. Het is volgens de gemeente het eerste 
voormalige welzijnsgebouw dat in eigen beheer en exploitatie komt van de oorspronkelijke gebruikers. Een 
inspirerend voorbeeld voor anderen.” 
 
De Zilverberk in Prinsenbeek draait op zo’n 125 vrijwilligers. Die zorgen er samen voor dat hier wekelijks 
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tussen de 700 en 800 ouderen terecht kunnen voor ontspannng. Voor deze gebruikers zal er niets 
veranderen. 
 
(Bron: BREDA VANDAAG Bedrijvengids maandag 18 februari 12:13 - 2013)  
 
 

Keer terug naar de beeldbank door dit tabblad te sluiten 


