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Met deze laatste nieuwsbrief van dit jaar brengen we je op de hoogte van wat we het
laatste kwartaal van dit jaar hebben gedaan en vertellen we iets over onze plannen
voor 2020.
De laatste drie maanden waren ingeruimd voor de tentoonstelling over het leven en
werk van Jacques van Poppel. Velen van jullie zullen deze prachtige tentoonstelling
hebben bezocht (zie foto hier onder).
Maar we deden meer. In het kader van 75 jaar vrijheid in Princenhage werkten we
samen met de werkgroep Vredeskapel en het Generaal Maczek Museum. Met deze
twee hebben we een deel van onze ruimte ingericht om bij dit feit stil te staan (foto
van het team Generaal Maczek museum onder dit artikel).
29 oktober was voor het museum ook een bijzondere dag. In de ochtend, na de
herdenking op het Esserplein, ontvingen we alle vijf groepen acht van de twee
basisscholen. Ook de volwassenen die bij de herdenking aanwezig waren werden
ontvangen. In het museum werd de hernieuwde uitgave over de Vredeskapel aan
schrijfster Helma Raaijmakers aangeboden. Iedere bezoeker kreeg een exemplaar
mee.
In de middag werd het terrein afgezet, alles gecontroleerd op explosieven e.d. Het
museum was ontvangst locatie voor de vele hoge gasten van de Burgemeester van
Breda Paul Depla i.h.k.v. het bezoek van Koning Willem-Alexander en de Poolse
president aan de erebegraafplaats. De gasten konden onder het genot van een kopje
koffie de tentoonstelling bezichtigen. Daar was op die dag ook het uniform van
Generaal Maczek aanwezig. Bijzonder dat zijn nu 90-jarige zoon bij ons te gast was.
Het fietsgilde de Baronie heeft twee fietstochten georganiseerd in het kader van de
bevrijding. Het eindpunt was steeds het Princenhaags museum.
Zaterdag 14 en zondag 15 december zijn de laatste twee openingsdagen en kun je
de tentoonstelling nog zien.
Met een zeer tevreden gevoel sluiten we ons tweede jaar in ons nieuwe pand af. Een
record aantal bezoekers (meer dan 3000) mochten we dit jaar verwelkomen. Ik kan
het niet nalaten dan ook te melden dat onze 40 vrijwilligers een bijzonder druk jaar
achter de rug hebben en ik dankbaar ben dat we met zovelen dit vrijwillige werk
doen.
Namens bestuur en vrijwilligers wens ik u fijne feestdagen en tot ziens in 2020 bij
een van onze nieuwe tentoonstellingen.
Rini van der Linden, voorzitter

Zaterdag 19 oktober een uitgebreid artikel in BN De Stem
Het verloren gewaande kunstwerk van Jacques van Poppel, wat jaren de gevel van
de Sociale Verzekerings-bank in Breda sierde werd door Rini en Guus terug
gevonden in de verwarmingskelder van het ROC (tegenwoordig CURIO).
Het kunstwerk zou terug geplaatst worden, maar uiteindelijk heeft CURIO besloten
alle gebouwen van hun organisatie te voorzien van dezelfde uitstraling en is het
kunstwerk geschonken aan het Princenhaags museum.
We zijn op zoek naar geld voor de restauratie van dit werk en als het kan een plek in
Princenhage waar we het kunnen ophangen zodat wij er nog jaren plezier van
kunnen hebben. Heeft u suggesties? Laat het ons weten.

Op 28 oktober jl. was Omroep Max te gast. In ons museum werden opnames
gemaakt voor een programma over de bevrijding wat in voorjaar 2020 wordt
uitgezonden. Philip Freriks is van dat programma de presentator. Op de foto staat hij
naast een 90-jarige Poolse veteraan die hij voor dit programma interviewde.

Bestuursmutaties
Konden we vorig jaar melden dat ons bestuur was uitgebreid met Jorine van de
Corput. Nu moeten we melden dat zij haar functie in het bestuur heeft neergelegd.
Door drukke werkzaamheden en plezierige persoonlijke omstandigheden kon Jorine
te weinig beschikbaar zijn voor haar bestuurstaak. Ze blijft gelukkig wel vrijwilliger
dus kom je haar in 2020 gewoon weer tegen.
Nieuw in het bestuur is Peter van der List. Peter is geen onbekende in Princenhage
en nadat hij zijn voorzittersfunctie van de 10 van 't Aogje heeft doorgegeven hebben
wij hem weten te strikken. Peter gaat voor het museum alle PR en
Communicatiezaken op zich nemen. De volgende nieuwsbrief zal dan ook van hem
afkomstig zijn.

2020
Wat zijn de plannen voor 2020. In het volgende jaar zal de Haagweg, een van de
oudste steenwegen van Nederland, centraal staan. We starten met een
tentoonstelling over Jacques Brekelmans, stadsarchivaris en jarenlang woonachtig
aan de Haagweg.
In de zomerperiode hebben we een aantal bijzonder tentoonstellingen moderne
kunst gepland staan. Daarover ontvang je later meer informatie. Ook gaan we samen
met Dafje Breda iets leuks aanbieden.
We gaan we zes weken dicht in de zomer. Onze vrijwilligers genieten dan van hun
welverdiende vakantie. En na de zomer gaan we mogelijk samen met Stedelijk
Museum Breda een bijzonder Princenhagenaar eren met een overzichtstentoonstelling.
We sluiten af met de Haagweg zelf. Wat maakt deze straat bijzonder, wie woonde er,
welke bedrijven kennen we nog etc. etc. Kortom weer een jaar vol met bijzonder
zaken.

Al deze zaken die je nu net hebt gelezen kunnen we alleen maar doen als je ons
financieel blijft ondersteunen.
Wil je ook in 2020 een vriendenpas ontvangen? Check even of je tenminste € 25,00
op RABO-rekening IBAN: NL19RABO0182442454 t.n.v. Stichting Princenhaags
museum hebt overgemaakt, als dat zo is mail ons even. Dan kijken we dat na en
bezorgen hem snel.
Heb je nog niets overgemaakt? Ook in 2020 mogen we toch op je bijdrage rekenen?

