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De stichting 
Princenhaags Museum
 is in 1995 ingeschreven in het register 
van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken te Breda 
onder nummer S 106625

Bestuur
De volgende personen vormen 
het bestuur de stichting

Arjan Mulders - voorzitter
Frans Langen - secretaris
Ad van den Enden - penningmeester
Mart van den Berg
Frans van Langen
Rini van der Linden
Ab van Olphen
Kees van Oosterhout

De organisatie kan rekenen op de 
ondersteuning voor allerlei 
werkzaamheden door:

Lia van Endschot
José Moelands
Ferrie Muller
Arnie Otten
George Tacq

Adres Princenhaag Museum
Haagweg 334 bis
4813 XE Breda-Princenhage

Contact:
www.princenhaagsmusem.nl
info@princenhaagsmuseum.nl
Telefoon: 0765143289

Bankrelatie:
Rabobank Breda   IBANNUMMER: NL19RABO0182442454

Doelstelling en collectievorming

De Stichting Princenhaags Museum heeft zich ten doel gesteld 
het culturel erfgoed van het dorp Princenhage en omgeving 
te bewaren, te documenteren en door middel van 
tentoonstellingen en publicaties dichter bij haar bewoners, 
oud-bewoners en belangstellenden te brengen.

Om dit doel te kunnen bereiken exploiteert de stichting het 
Princenhaags Museum, Haagweg 334bis.
Op deze plaats worden de documenten bewaard 
en de tentoonstellingen gehouden.
De collectie wordt gevormd door het verzamelen 
van documenten, foto’s en archieven met betrekking 
tot de geschiedenis van Princenhage inzake overheid, 
kerken, verenigingen, bedrijven en particulieren.
Voorwerpen herkenbaar geproduceerd in  of  voor 
gebruik in Princenhage worden eveneens verzameld.



Organisatie StichtingPrincenhaags Museum

Bestuur
Het bestuur verdeelt in overleg de taken voor de werkgroepen die zich onder andere bezighouden 
met het gebouw, de exposities, interviews, publicaties en  monumenten in Princenhage.
De werkgroepen worden -waarnodig of wenselijk- aangevuld met expertise en ondersteuning van 
buitenaf.

Werkgebied
Met het bestuur van Heemkundige Kring “Op de Beek” is een mondelinge afspraak gemaakt, die 
het werkgebied afbakent. Alles wat van de voormalige gemeente ten noorden van de  spoorlijn 
Roosendaal - Breda ligt, behoort tot het werkgebied van “Op de Beek”.
Bij grensoverschrijdende projecten wordt door samenwerking naar wederzijdse informatie ge-
streefd.

Museum en Depot
Het museumgebouw, de voormalige aula van Begraafplaats Haagveld, wordt gehuurd voor een 
periode van tenminste 10 jaar.
Het gebouw bestaat uit een overdekte buitenplaats, hal, toilet, keuken, kleine ruimte (± 20 m2)
gebruikt als entree en museumwinkel en een expositieruimte (± 70m2). In deze expositieruimte is 
op 3 meter hoogte een een vide geplaatst  van 20 m2 door middel van een staalconstructie, 
die gebruikt wordt als documentatiecentrum, opslag voor documenten, boeken, foto’s ed.
Voor opslag van grotere objecten en expositiemateriaal is een depot in gebruik bij de 
Fam. Lambregts, Heliaarstraat 196 

ANBI
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde 
belastingvoordelen bij o.a  erven en schenkingen
Extra stimulans voor culturele ANBI
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften 
aan culturele ANBI’s gestimuleerd.

Stichting Princenhaags Museum is een culturele ANBI
Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aan-
gifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder 
de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte 
vennootschapsbelasting. 

Tentoonstellingen  2016
Het Princenhaags Museum is in principe elke tweede zondag van de maand geopend van 13.00 tot 
17.00 uur behalve in juli en augustus. Verder is het museum iedere woensdagochtend open van 
10.00 tot 12.00 uur eveneens behalve in juli en augustus.

Rondom het eiland 
tot aan De Koe 
Onder deze titel organiseerde het  Princen-
haags Museum de  eerste helft van 2016 een 
expositie over de historie  van de Liesbos- en  
Doelenstraat. De titel typeert ook de geografi-
sche  ligging van een  van de oudste straten van 
Princenhage. 
Al in de  Middeleeuwen moet er een weg gele-
gen hebben in de richting van Bergen op  Zoom.  
De huidige Haagsemarkt vormde ook toen al 
een belangrijk kruispunt  van wegen die vanuit 
alle windrichtingen samen kwamen bij de  Mid-
deleeuwse Martinuskerk. Het is dan ook logisch 
dat Gielis Beys, schepen van Princenhage  in 
het begin van de 16e eeuw in dat centrum zijn 
herberg inrichtte.   
De Liesbosstraat, in het begin nog samen met 
de huidige Doelenstraat,  begon als een zeer 
ruime weg in de breedte van de toenmalige 
markt. Omstreeks  dezelfde periode wordt mid-
den op die weg, aan de westzijde van de markt 
het eerste huis gebouwd voorzien van een grote 
boomgaard. In de loop der  tijd maakte deze 
boomgaard plaats voor huizen en het “eilandje” 
was een feit. 

Vermoedelijk om een duidelijk verschil te kun-
nen maken tussen beide wegen  (straatnamen 
kwamen van gemeentewegen pas in 1907) 
werd de  Liesbosstraat de “Grootestraat” en de 
Doelenstraat “het Slijk- of Slikstraatje”  ge-
noemd. In de loop der  tijd maakte deze boom-
gaard plaats voor huizen en het “eilandje” was 
een feit. 
De beide straten komen (nog steeds) uit op 
het “Mauritspleintje”.  Geen officiële naam, de 
overheid betitelde het overigens op kaarten 
als “Plein  den Bogt”, maar in de volksmond en 
zeker bij de bewoners nog volop in  gebruik. 



De namen worden bevestigd door de post-
kaarten en documenten  van toen die in de 
expositie  te zien waren. Met medewerking van 
diverse (oud) bewoners kon het Princenhaags 
Museum  weer bijzondere foto’s en documen-
ten uit het verleden en heden van de  Liesbos-
straat en Doelenstraat tonen.

Aantal bezoekers:299 

Wie schrijft die blijft
Op zondag 11 september 2016 opende 
het Princenhaags Museum de expositie 
met als titel ‘Wie schrijft die blijft’. De 
aanleiding was onder meer de  50e jaar-
gang van wat nu het Wijkblad Princenhage 
heet. Jan van den Broek,  hoofdredacteur 
van het eerste uur, opende de tentoon-
stelling. Tijdens de  tentoonstelling was 
het volledige archief van www.princen-
hage.net in te zien. De inhoud is een ver-
rassende tocht door de berichtgeving over 
Princenhage in de afgelopen 20 jaren. 
Uiteraard was ook het complete archief 
van het Wijkblad  Princenhage te bekijken 
aan de leestafel, maar ook vele foto’s, 
boeken over Princenhage en  Princenha-
genaars als ook de voorgangers van het 
Wijkblad: Princenhaagse  Courant, De 
Kleine Trom en het Parochieblad.
TV-programma’s waar Princenhage in 
centraal stond werden veel bekeken en de 
muziek van Aogse bands is goed beluis-
terd.  
De expositie: Wie schrijft die blijft gaf 
uitgebreid aandacht aan de manieren 
waarop Princenhage nieuws bracht, Prin-
cenhaagse  auteurs, fotoboeken, het Wijk-
blad, de jaarlijkse Lapteen, maar er was 
ook aandacht voor de moderne media: 
Princenhage.net  met nieuws en informa-
tie over wonen, werken, winkelen en uit-
gaan in Princenhage, de websites van het 
Wijkblad, de verenigingen, de scholen en 
natuurlijk verschillende andere manieren 
om binnen de aandacht van Princenhage-
naars te blijven zoals Facebook  groepjes 
en nu dan ook Whatsapp clubjes.
Aantal bezoekers: 183



Financieel overzicht 2016 
Princenhaags Museum 
       
     Boekjaar 2015   2016    2017
Inkomsten: 
 Bijdrage donateurs    3.408  3.730    3.400
 Overige bijdragen    1.768        906          500
 Subsidies            800        800             800
 Sponsoring     1.882  1.767    1.800
 Activiteiten             729          901          800
 TOTAAL     8.587  8.104    7.300

Uitgaven:
 Huisvestingskosten    5.576  4.803    5.000
 Kosten activiteiten            751         668          700
 Algemene kosten    2.529  1.704    2.000
 Resultaat winst             929
 Resultaal verlies                    -400
 TOTAAL     8.587  8.104    7.300

Balans
 Liquide middelen    4.171  4.692    3.887
 

 Voorziene inrichtingskosten   1.1336- 1.336-  2.000-
 Voorziene te betalen kosten         400-     400-      400-
 Kruisposten           324-       84         50
 Saldo         2.111- 3.040-   3.887-


