Nieuwsbrief Princenhaags museum nr. 7
De laatste nieuwsbrief van 2018
We sluiten het eerste jaar in onze nieuwe onderkomen af. We hadden dit jaar
twee bijzondere eigen tentoonstellingen. Ons verworven erfgoed en 500 jaar
Roode Hert en de laatste was 400 jaar Turfvaart en Bieloop. Daarnaast
exposeerden een aantal kunstenaars. Met veel plezier kijken we erop terug.
Heel veel mensen hebben ons museum bezocht en waren onder de indruk van
de prachtige ruimte die we nu ter beschikking hebben. In december hebben we
stilgestaan bij 25 jaar Princenhaags museum en denken dat het museum een
mooie plek heeft gekregen in ons dorp.
Met ingang van 2019 komt Martin Wildeboer het bestuur van de Stichting
Princenhaags museum versterken. Martin is geen onbekende in Princenhage
en hij zal samen met ons in 2019 meewerken aan het verder professionaliseren
van het museum. We zijn blij dat hij zich voor het museum wil gaan inzetten.
Tot slot een woord van dank aan bestuur en vrijwilligers. Het was een druk jaar,
veel zaken waren nieuw. Met heel veel inzet van allen is het allemaal gelukt om
met vernieuwd elan het museum op de kaart te zetten. Dank jullie wel allemaal.
Rini van der Linden, voorzitter Princenhaags museum

Uitnodiging
De nieuwe tentoonstelling van het Princenhaags museum heet:
Toen Opa en Oma nog jong waren, het leven in Princenhage in de jaren 19501970
Graag willen wij u uitnodigen om bij de opening op zaterdag 12 januari 2019
aanwezig te zijn. De deur van het museum gaat om 13.00 uur open en ongeveer een
uur later zal de officiële openingshandeling plaatsvinden.
Dankzij de familie Kock beschikken we over unieke beelden uit het Princenhage van
de jaren 50 en 60. Een preview kunt u al bekijken op onze website:
www.princenhaagsmuseum.nl
Deze middag is de tentoonstelling ook al geopend voor betalende bezoekers.
Daarom willen wij u vragen deze brief of uw vriendenkaart 2019 bij de ingang te laten
zien.

Vrienden pas 2019
Heeft u uw bijdrage al overgemaakt? Dan heeft u uw vriendenpas 2019 al
ontvangen. Voor 2019 vragen we u deze vrienden pas mee te brengen bij een
bezoek aan een van onze activiteiten. Op vertoon van deze vrienden pas hebt u
uiteraard gratis toegang.

Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik om u prettige feestdagen en een
voorspoedig 2019 toe te wensen.

