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Princenhaags museum doet weer mee!
Het Princenhaags museum zet zich in voor het verzamelen, het behoud en het
exposeren van het culturele erfgoed van Princenhage. Daarnaast organiseert het
museum (vaak samen met andere organisaties) activiteiten in de culturele en
maatschappelijke sfeer.

Bestedingsdoel
Om een expositie telkens een nieuwe en creatieve opstelling te geven zijn
verplaatsbare expositiepanelen een noodzakelijkheid.
Een goede plaatsing en belichting geeft een meerwaarde aan de tentoonstelling. Met
de opbrengst van de actie RaboClubsupport hoopt het Princenhaags museum een
eerste aanzet te verkrijgen om de panelen aan te schaffen.

Kijk op
https://www.rabo-clubsupport.nl/breda/deelnemers

Stemmen is mogelijk van 27 september tot en met 6 oktober 2019. Als je lid bent van
de RABO bank mag je twee stemmen op ons uitbrengen. Ben jezelf geen lid, nodig
dan vrienden en familie uit om op ons te stemmen.
Kunnen we ook dit jaar weer op onze vrienden rekenen?

Uitnodiging
Gastcuratoren: Guus Rombouts en Ron Dirven hebben deze tentoonstelling
ingericht. Met heel veel dank aan Stadsarchief Breda voor alle hulp bij het fotowerk.
De tentoonstelling is onderdeel van een reeks van zeven tentoonstelling onder de
naam Bevochten Baronie en wordt mede mogelijk dankzij het Mondriaan Fonds, het
Streeknetwerk Landstad De Baronie en Erfgoed Brabant.
Op zaterdag 5 oktober om 15.00 uur zullen we deze tentoonstelling openen. Een
aantal familie leden van Jacques van Poppel zullen daarbij aanwezig zijn.
Voor deze tentoonstelling heeft Guus Rombouts een boekje over Jacques van
Poppel geschreven. Dat boekje is in het museum te koop voor € 3,00. De
tentoonstelling is gratis te bezoeken.

Uiteraard staan we stil bij 75 jaar bevrijding van Princenhage. Het Generaal Maczek
Museum en de Werkgroep Vredeskapel zullen een deeltentoonstelling inrichten.
Deze tentoonstelling zal 26 oktober a.s. gereed en te bezichtigen zijn.
Je ontvangt hier later meer informatie over.

