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Privacywetgeving
We informeren u graag over ons nieuwe privacyverklaring. We hebben deze verklaring
aangepast vanwege de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). Deze verklaring is
uitgebreider dan voorheen en opgesteld in begrijpelijke taal. Zo zijn we transparant over wat
we met uw persoonsgegevens doen.
Dit privacy statement informeert u onder andere over:
•
•

De gegevens die wij van u verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.
De maatregelen die wij hebben genomen om uw persoonlijke informatie te beveiligen.

Welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe u deze rechten
kunt uitoefenen. Op onze website leest u de volledige tekst van deze verklaring.

Rabobank CLUBKAS Campagne
Ook dit jaar heeft het Princenhaags museum
deelgenomen aan de Rabo CLUBKAS Campagne. Uw
stemmen hebben het museum een mooi bedrag van
€ 452,80 opgeleverd.
We hebben nu geld om te gaan investeren in een
geluidsinstallatie.

Dank voor uw stem
.

Schilderijen van Martin Wagenvoorde in de expositieruimte van het
Princenhaags museum
Vanaf woensdag 6 juni tot en met zaterdag 7 juli a.s. is er in de expositieruimte van
het Princenhaags museum, Haagweg 334 te Breda een expositie van de schilderijen
van Martin Wagenvoorde.
Op woensdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur zal de expositieruimte geopend zijn en Martin Wagenvoorde, emeritus-predikant van de
Johanneskerk te Princenhage, zal bijgestaan door enkele vrijwilligers van het
Princenhaags museum, zelf uw gastheer zijn. Het werk van Martin is verhalendsymbolisch-figuratief te noemen en is vaak geïnspireerd door mythen, legenden,
sprookjes en Bijbelse verhalen.

Vrienden van het Princenhaags museum
Heeft u al betaald?
Er is nog een aantal vrienden die hun bijdrage over 2018 nog niet hebben betaald. U krijgt
van ons geen acceptgirokaart. Mocht u eraan twijfelen, zou u het dan voor ons willen
nakijken?
U steunt onze activiteiten door overmaking van tenminste € 25,00 op rekening
NL 19 RABO 0182.4424.54 t.n.v. Stichting Princenhaags museum met de vermelding
Vrienden. 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.

Tot Slot
•

Frans van Veen
Landschapsschilder Frans van Veen zal van 25 augustus t/m 2 september zijn
werken exposeren in de expositieruimte van het museum.

•

Wandeling van bron tot monding
Ter ere van het 400-jarig bestaan van de Turfvaart wordt er op zondag 2 september
2018 een landschapswandeling van de bron tot de monding van de Turfvaart
georganiseerd door het IVN Mark & Donge i.s.m. het Princenhaags museum. De
lengte van de tocht is ongeveer 25 km.
Route.
Om 9.00 uur word je vanaf het Princenhaags museum met een bus richting de bron
van de Turfvaart vervoerd. Onder leiding van IVN-natuurgidsen wordt vanaf dat punt
teruggelopen naar de monding van de Turfvaart in Breda. Halverwege de route
ontvangt Brabants Landschap de ‘Turfvaarters’ in de Zwarte schuur op de
Pannenhoef. Daarna wordt de tocht vervolgd richting het Princenhaags museum. De
verwachte aankomst is 17.00 uur.
Aanmelden
De kosten voor deelname aan deze wandeling bedragen € 8,00 waarbij jezelf
lunchpakket en drinken mee moet nemen. Er is maar plaats voor maximaal vijftig

personen. Aanmelden kan door € 8,00 over te maken aan IVN Mark & Donge
NL84TRIO0390302082 O.v.v.: Bron naar Monding.
•

Opening 400 jaar Turfvaart en Bieloop
Op 7 september opent de tentoonstelling 400 jaar Turfvaart en Bieloop (officieel is het
Bijloop). Zet deze datum in uw agenda. Uitnodiging volgt.

•

Open Monumentendagen
Op 8 en 9 september zijn de Open Monumentendagen en zal in het Princenhaags
museum de tentoonstelling over 400 jaar Turfvaart en Bieloop te bezichtigen zijn.

•

Kunt u ons helpen voor de tentoonstelling: Princenhage toen opa en oma nog
jong waren. Deze tentoonstelling wil een beeld geven van het leven in Princenhage
in de jaren 1950 - 1970.
Princenhage ziet er nu heel anders uit dan in de jaren 50 en 60. Je kon vanaf de
Rithsestraat op de Doelen kijken. Het Heuvelkwartier was nog in wording. De jongens
en de meisjes zaten op aparte scholen. De kinderen gingen op zaterdag van 9 tot 12
uur naar school.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Princenhage telde meer dan 10 bakkers en 20 cafés.
De bakker, slager, groenteboer en de melkboer kwamen langs de deur.
Princenhage was voornamelijk een agrarisch dorp. De eerste kassen verschenen.
Carnaval stond nog in de kinderschoenen.
De kerk had een grote invloed.
Paard en wagen hoorden bij het gewone straatbeeld
Jongelui reden op een Zundapp, een Puch of een Thomos.
Scouting bestond uit gidsen en verkenners.
Televisie keek je bij de buren of bij Cafetaria Princenhof van Jan Warrens
Al het verkeer Breda-Etten-Leur kwam (tot 1964) over de Haagsemarkt.

Wij zijn op zoek naar:
Film en/ of foto's van gebouwen, landschappen, mensen aan het werk, feesten,
kermis, klassenfoto's van Princenhaagse scholen, rekeningen, oude reclamefolders
met prijzen, voorwerpen die gebruikt werden, dingen uit het verenigingsleven: Kortom
alles wat een indruk kan geven van het leven in Princenhage in de jaren 50 en 60.
Foto's die beschikbaar worden gesteld, kunnen we binnen een maand scannen en
teruggeven. Filmpjes verzamelen we om ze in één keer in september te laten
digitaliseren.
We proberen een indeling te maken in: Dorp-Heuvelkwartier en buitengebied.
Op die manier richten we ons ook duidelijker op de inwoners van die drie sectoren en
laten we zien dat Princenhage niet alleen de dorpskern omvat.
Als u een bijdrage wilt leveren meldt dit dan via info@princenhaagsmuseum.nl
of neem contact op met Frans Langen 076-5143289

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

