
 

 

 
 

Jaarverslag 2019 
 

 

Organigram 2019 
Stichting Cultuur in Princenhage  

Bestuur Dagelijks bestuur Leden Coördinator 

 Ben Verschuren (voorzitter) 
Lidy Meier (secretaris) 
Arnold Verbakel (penningmeester) 

Karin van Noort 
Ada Krowinkel 
Marius van Dongen  
 
Jos de Bondt 
Jan van Kooij 

Muziekonderwijs 
Het Gele Huis 
Werving Financiën + 
Dorpsplatform 
Communicatie en PR 

Activiteiten Onderdeel Contactpersoon Frequentie 

Muziek Muzieklessen Karin van Noort wekelijks (diverse) 

Chantons Chantons Geertrui van den Brink tweejaarlijks (juni) 

Stijlkamerconcerten Ben Verschuren Incidenteel 

   

Het Gele Huis Gele Huis Galerie (expo) Lidy Meier, Ada 
Krowinkel, Geertrui van 
den Brink 

wekelijks (opening 1e 
zaterdag) 

Van Gogh Wandeling Emiel Rouws maandelijks (2e zaterdag) 

Het Gele Uur (documentaire + lezingen) Ben Verschuren maandelijks (3e zaterdag) 
incidenteel (vr av) 

Gele Huis Cultuurpodium (muziek + 
poëzie) 

Kees van Meel maandelijks (4e zaterdag) 

Gele Huis Atelier (workshops) Geertrui van den Brink incidenteel (weekdag) 

   

Lezingen Inspirerend tafelen Geertrui van den Brink, 
Ada Krowinkel 

maandelijks (1e zondag) 

Hagelezing Ben Verschuren jaarlijks (januari) 

    

Evenementen Home Movie Day Jan Bouwmans (twee)jaarlijks (oktober) 

 Sinterklaas helpdesk Ben Verschuren Incidenteel 

    

 



 

 

Exploitatie overzicht 2019: 
 

Inkomsten  Bedrag   Uitgaven  Bedrag 

Overig 6.073   Kosten culturele activiteiten 14.949 

Donaties 605   Huisvesting 4.419 

Fondsen 450  Algemene kosten 835 

Sponsor 3.140    

Subsidie 4.983    

Totaal 15.513  Totaal 20.884 

 
 
Exploitatie resultaat 2019: € 5371 negatief. Zie de website van de stichting voor meer informatie. 
 
Het aantal vrienden van HGH in 2019 was 24.  Het Prins Bernhard Cultuur Fonds en het Dorpsplatform Princenhage 
hebben bijgedragen voor diverse activiteiten. Subsidie door gemeente Breda vanuit Fonds Cultuur en Cultureel 
Erfgoed. 
 
 
Bezoekersaantallen 2019: 
 

Activiteit 
TOTAAL 

Het Gele Huis ochtend 134 

Galerie opening (1ste zaterdag) 283 

Wandelingen  113 

Het Gele Uur (3de zaterdag) 207 

Cultuurpodium (4de zaterdag) 306 

Geen programma 12 

Filocafe 32 

Lezing HGH/Voorstelling 79 

Kinder workshops 70 

Workshops 144 

Expositie Voorbij de Atlas  319 

Nieuwjaarsreceptie 50 

Hagelezing 49 

Totaal aantal bezoekers 1798 



 

 

Activiteiten in 2019 
 

MUZIEK 
 
Muzieklessen 

In het afgelopen jaar werden er accordeon-, gitaar- en 
hobolessen gegeven. 
Op 31 augustus was er een Open Dag in de 
Dobbelsteen, waarbij men een voorstelling kon 
bijwonen en aan verschillende workshops kon 
meedoen.  
 
Kinderkoor ‘Princenkids’ 
In maart is een kinderkoor gestart o.l.v. Vera Keizer. Per 
1 september is Lieke Aerts de dirigente. 

 
In 2019 is door 4 docenten tussen 20 en 24 uur per maand aan muziekles gegeven. Aantal leerlingen lag tussen10 en 
12. Het aantal Princenkids varieerde van 7 tot 9. 

 
 
 

HET GELE HUIS 
 

 
In 2019 heeft Het Gele Huis zich verder 

ontwikkeld, dankzij de inzet van een vast team 
van toegewijde en deskundige vrijwilligers tot 

een meer professionele organisatie. 
Het was elke zaterdag open van 10-18 uur. In de 

maanden juli en augustus was HGH gesloten. 
Aantal vrijwilligers: 40. 

 
 

 
 
Op elke eerste zaterdag was er in de Gele Huis Galerie een vernissage van een expositie 
die de hele maand te bezichtigen was. We hebben expo’s gehad van Maud van Nie 
(tekeningen), Evert Uit de Fles (abstract), Groepsexpositie met thema Licht, Beppie 
Lotterman (abstract) en Wim Lemmens (beelden), Michalina Maloplepsza (lino), 
Kinderexpo + lessen van fotograaf (foto’s), Kunstveiling.  
 
Er was 2x gelegenheid (november en december) voor belangstellenden om samen met 
een kunstenaar op life muziek te komen schilderen. 7 deelnemers totaal. 
 
Expositie samenwerking met Vluchtelingenwerk en Statushouders. De exposities werden 
goed bezocht. 
 

 

Van Gogh Wandelingen 
 
De Van Gogh wandelingen zijn op aanvraag georganiseerd. Bij de viering van 200 jaar 
bestaan van de Johanneskerk in Princenhage zijn er meerdere groepen rondgeleid als 
onderdeel van de viering op 24 maart. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Op elke derde zaterdag vond het Gele Huis Cultuurpodium plaats met muziek, 
poëzie, literatuur. Gemiddeld aantal bezoekers 40. 
 
 
 
 
 
 
Elke vierde zaterdag was er plaats voor een kunstdocumentaire met inleiding en 
discussie tijdens Het Gele Uur. Er werden kunstdocumentaires getoond 
Caravaggio, Adam's Passion van Arvo Pärt, Erwin Olaf, Francis Bacon, Ingrid 
Jonker, Monet, Rembrandt, 70 jaar Bevrijding Breda, Ontstaan van het kerstlied. 
 
Het gemiddeld aantal bezoekers was 40. 
 

 
 
75 jaar vrijheid Herdenken 
 
In oktober stond 75 jaar bevrijding centraal. Wandeling- en fietstocht met verzetsverhalen uit Princenhage( 30 
deelnemers). Tijdens Het Gele Uur werd een documentaire over de bevrijding van Breda getoond. Op 12 oktober 
werden verhalen van oud strijders( Polen ) en hun kinderen voorgelezen. Een 30 tal toehoorders op deze middag.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Workshops  
Er zijn 5 workshops gegeven: vilten 3x en striptekenen 2x. Totaal 33 deelnemers. 
Speciale kinderworkshop in samenwerking met Kober. Hieraan hebben 70 kinderen 
deelgenomen. 
 

Diversen 
 
In maart is de voorstelling Gelukzoekers opgevoerd. Er waren 20 bezoekers. 

 
In Het Gele Huis is een kleine winkel gevestigd waar Vincent van Gogh artikelen te koop 
worden aangeboden en kleine kunstartikelen gemaakt door kunstenaars. 
 
 
 
 

LEZINGEN 
 
Inspirerend Tafelen 
Elke 1e zondag van de maand werd er inspirerend getafeld in restaurant de Posthoorn in Princenhage met een lezing 
en aansluitend diner. 



 

 

De bijeenkomsten worden bezocht door 30 deelnemers, dat is ook het maximum qua locatie. Bij elke bijeenkomst is 
de samenstelling van de bezoekers verschillend, dat heeft te maken met de verschillende onderwerpen. De lezingen 
die zijn gegeven zijn: Verbeelding in Steen (beeldhouwer), Hildegard von Bingen, Erwin Olaf, Irak tussen 1966-1990, 
Soefisme. In totaal zijn er 150 Tafelaars geweest (t/m mei). 
 
 
Hagelezing 
De Hagelezing is een jaarlijkse nieuwjaarslezing in januari en wordt gehouden in de Johanneskerk. 
Het concept is als volgt: 
14.00 retrospectief 
14.45 pauze 
15.15 prospectief 
15.30 discussie met lokale experts 
15.45 publiek debat 
16.00 sluiting 
In januari heeft Herman Pley de Hagelezing gegeven over De toekomst van onze taal. Hij gaf een overzicht van de 
ontwikkeling van het Nederlands. De lokale experts waren studenten van de Pabo in Breda en studenten van de 
Katholieke Leergangen Nederland in Tilburg. Gespreksleider was Ben Verschuren. Er waren 49 bezoekers. 
 

Jaarexpo 
 
De jaarlijkse expo had als thema ‘Voorbij de Atlas’. Deze vond plaats in het Princenhaags Museum in juni en juli. 
Hieraan deden 23 kunstenaars aan mee. Gelijktijdig waren 17 kunstenaars Artist-in-Residence op de begraafplaats 
Haagveld bij het Baarhuisje. Deze kunstenaars waren ieder aansluitend een aantal dagen aan het werk als schilder, 
dichter, verhalen schrijven, wandkleden maken. De periode werd afgesloten met een expositie. 
In totaal waren er bijna 400 bezoekers. 
Tijdens de expositie was er een theater- en muziekoptreden en 3 lezingen. 

 

 
SAMENWERKING 
Er zijn gesprekken geweest met de Nieuwe Veste om te bekijken in welke vorm samenwerking kan plaatsvinden. 
 
Met Vluchtelingenwerk is er een project geweest met statushouders en inwoners van Princenhage waarbij onder 
leiding van een kunstenaars verschillende thema’s zijn behandeld. Dit om de integratie van de statushouders te 
bevorderen. De vijf middagen zijn afgesloten met een expositie in het Raadhuis. 
 
Met de Dorpsraad Princenhage en de Werkgroep Centrum Princenhage meegewerkt aan de opening van de 
vernieuwde Haagsemarkt in de vorm van een theatrale verbeelding van de tante van Vincent van Gogh en het maken 
met kinderen van zonnebloemen. 
 
Er is een kaart gemaakt van Princenhage, hij dient om het historisch besef aan te wakkeren. Deze wordt neergelegd bij 
de Horeca (Placemat) en het VVV, boekhandels, informatiecentra ed. Op de achterkant is een kaart van Breda, ook 
met de route van Vincent naar het station, waar hij op de trein kon stappen naar Tilburg, om naar de HBS te gaan. De 
kaart is in drie talen, Nederlands, Engels en Chinees. 



 

 

 
In samenwerking met Regio West-Brabant en de gemeente Breda zijn twee nieuwe 
luisterpalen geplaatst in Princenhage: een bij de Sint-Martinuskerk waar de grootvader van 
Vincent van Gogh regelmatig predikte en een op de begraafplaats bij de graven van grootvader 
Van Gogh en oom Vincent van Gogh (oom Cent). Deze laatste locatie staat, samen met Huize 
Mertersem, op de erfgoedlijst van Van Gogh Brabant. 
 
 
 

 
In samenwerking met de gemeente Breda is een wandelpad gemaakt van het Centrum van 
Princenhage tot het station in de vorm van tegels,  
hardsteen met een bronzen schijf. 


