Nieuwsbrief Princenhaags museum
Duik in onze historie 2018 nr.3
Biografie Louise Stratenus verschenen
We schreven er al eerder over. Nannie van Berkum heeft op 9 maart het eerste exemplaar
van de door haar geschreven biografie overhandigd.
Op deze laatste twee openingsdagen van de
huidige tentoonstelling in het museum, schenkt het
Princenhaags museum aandacht aan de schrijfster
Louise Stratenus die van 1876 tot 1880 in
Princenhage, Haagsemarkt 22 woonde en schreef.
Zij keerde terug na vele omzwervingen in 1901 om
haar moeder te verzorgen. Ze overleed op 20 maart
in 1908 en werd begraven op Haagveld. Ze schreef
heel veel onder meer 'Lindendaal'. Een roman die
over het leven op Boschdal gaat dat zich in het
huidige Prinsenbeek afspeelde. Dit werk werd
vertaald in leesbaar Nederlands door Petra
Cornelisse in samenwerking met Nannie van
Berkum en Sjoerd Eeftens.
Nannie van Berkum 'Louise Stratenus, Een
schrijvende freule'. Het boek is naast de reguliere
boekhandel ook in het museum te koop.

Lezing over het leven van Louise Stratenus
Op 6 april a.s. om 19.30 uur zal Nannie van
Berkum, samen met het Princenhaags museum en
Heemkundekring “Op de Beek” een lezing over Louise Stratenus houden. De lezing zal
plaatsvinden in het Princenhaags museum (bij veel aanmeldingen wijken we uit naar de
Johanneskerk).

Aanmelding voor deze lezing
Aanmelding voor de lezing kan via:
info@princenhaagsmuseum.nl.
De kosten zijn € 3,00 p.p.
Vrienden van het Princenhaags museum en
Heemkundekring “Op de Beek” hebben
uiteraard gratis toegang.
Graag aanmelden voor 1 april a.s.

Op de foto Nannie van Berkum, biografe die het eerste exemplaar uitreikt aan Dhr. Arie
Roobol.

Rabobank CLUBKAS Campagne
Ook dit jaar neemt het Princenhaags museum deel aan de Rabo CLUBKAS Campagne.
Leden van de Rabobank krijgen de gelegenheid om in hun directe omgeving een stem uit te
brengen op instanties verenigingen e.d. Vorig jaar hebben we onze vrienden gevraagd een of
meerdere stemmen op ons uit te brengen. Afhankelijk van het aantal stemmen krijgen we van
de Rabobank een geldbedrag gestort.
Voor 2018 hebben we voor het geld wat we daarmee kunnen ophalen een bijzondere
bestemming. We hebben een prachtig pand en een hele mooie expositieruimte.
In de expositieruimte zouden we graag een geluidsinstallatie willen aanschaffen. We kunnen
dan lezingen en mini-concerten faciliteren en als u het museum bezoekt kunnen we een mooi
achtergrondmuziekje draaien.

Mogen we op uw stem(men) rekenen?

.

Website Princenhaags museum
Mart van den Berg heeft -nadat hij druk was met de nieuwbouw en de verhuizing- de laatste
maanden hard gewerkt om onze website aan te passen aan onze nieuwe huisstijl en de
informatie die erop staat weer actueel te maken.
Alles wat u wilt weten over het museum en onze activiteiten kunt u daar teruglezen. Ook de
nieuwsbrieven die we met enige regelmaat aan u versturen zullen we daar gaan opslaan. Er
zijn wat zaken toegevoegd. Kijk eens onder aanwinsten en onze museumshop.
Suggesties en aan- en opmerkingen zijn altijd welkom, mail ze naar:
info@princenhaagsmuseum.nl

Aanwinsten
Het museum krijgt met enige regelmaat schenkingen in natura. Heel bewust gaan we die
schenkingen meer promoten. We hopen zo dat inwoners van Princenhage (of elders) er zich
bewust van zijn dat we altijd belangstelling hebben. Dus als u zaken (foto’s, documenten) wilt
opruimen of weg wilt doen, neem met ons contact op. Er is een voorwaarde en simpel is, er
moet een relatie zijn met Princenhage.

Samenwerking
Het museum heeft de laatste maanden veel contacten aangehaald. Naast de contacten met
de erfgoedverenigingen in Breda en omgeving zijn dat ook contacten met bijvoorbeeld het
Stedelijk Museum Breda en het Stadsarchief Breda. Samenwerken met deze organisaties kan
ons helpen onze exposities professioneler en voor u interessanter te maken.

Vrienden van het Princenhaags museum heeft u al betaald?
Er is een aantal vrienden die hun bijdrage over 2018 nog niet hebben betaald.
U krijgt van ons geen acceptgirokaart maar moet daar zelf aan denken.
Kijkt u het voor ons na als u eraan twijfelt?
U steunt onze activiteiten door overmaking van tenminste €25,00 op rekening
NL 19 RABO 0182.4424.54 t.n.v. Stichting Princenhaags museum. U heeft dan gratis toegang
tot alle door ons georganiseerde exposities. Bovendien wordt u op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen van het Princenhaags museum door een digitale nieuwsbrief.

Werving Vrijwilligers
We hebben de afgelopen periode een aantal nieuwe vrijwilligers bereid gevonden ons te gaan
ondersteunen. Misschien wil je dat zelf ook of ken je iemand die dat zou willen.
Wat vragen we:
•
•
•

Ondersteuning bij tentoonstellingen (met name suppoosten op openingsdagen) van het
Princenhaags museum
We willen in de toekomst door samenwerking met anderen meer zondagen in de
maand open zijn.
Suppoosten is onder meer gastvrouw/heer zijn en kassa beheer, toezicht, openen en
sluiten museum

•
•

Ondersteuning bij extra activiteiten van het museum, gastvrouw/heer bij bijvoorbeeld
klaarzetten stoelen e.d. bij onder meer lezingen, concerten etc. Het gaat dan om de
horecafunctie (koffie, thee drankje. e.d.)
Een professionele uitstraling door herkenbare kleding (denk aan bijvoorbeeld een wit
hemd met een duidelijk herkenbare badge van het museum)

Alles is vrijwillig echter niet vrijblijvend.
•
•
•

Als je meedoet rekenen we op je.
Als er veel vrijwilligers zijn (we hebben er nu 15 en streven naar 20) dan zijn de taken
goed te verdelen en is het op eigen inzicht in te vullen.
Vanuit het museum krijg je ruim op tijd een overzicht van activiteiten (en gewenst
aantal vrijwilligers) waarop je kunt inschrijven. Zo kun je zelf bepalen wat je wel en niet
leuk vindt en belangrijk of het past in je eigen agenda.

Belangrijk is dat je naar je zin mee helpt aan een grotere naamsbekendheid en
professionalisering van het Princenhaags museum. Inbreng en meedenken wordt zeker op
prijs gesteld.

Tot Slot
Na 8 april (onze laatste tentoonstellingsdag) stopt onze huidige tentoonstelling en gaan
anderen de expositieruimte gebruiken. Volg op onze website en in het Wijkblad Princenhage
welke exposities er zijn. We zullen u daar nader over informeren. Gestart wordt met een
expositie van Het Gele Huis in Princenhage, gevolgd door een expositie van Ds. Martin
Wagenvoorde. Landschapsschilder Frans van Veen zal aan het eind van de periode zijn
werken exposeren.
Op 7- 8 en 9 september zijn de Open Monumentendagen en zal het Princenhaags museum
starten met zijn nieuwe tentoonstelling over 400 jaar Turfvaart en Bijloop (Bieloop).
Het Princenhaags museum blijft gewoon bereikbaar: info@princenhaagsmuseum.nl

