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Voorwoord 
 
 
 
 
Een bijzonder jaar met meerdere gezichten 
 
2020 was voor Het Gele Huis een bijzonder jaar. Het Roode Hert ging dicht vanwege corona en al onze 
activiteiten werden gecanceld. Gedurende de zomermaanden hebben we alles op alles gezet om de 
contacten met onze trouwe achterban levend te houden. Veel programmaonderdelen die zich daarvoor 
leenden hebben we via Zoom aangeboden. Vooral na de eerste lockdown was hier veel belangstelling voor. 
Mensen hadden duidelijk behoefte aan een verzetje. Dat bleek ook wel tijdens onze expositie van de Artists 
in residence in augustus, waarvoor we in een zonnig augustusweekend honderden gasten mochten 
verwelkomen in de bloemrijke tuin van Huize Meertensheim. Een hartverwarmende opsteker in een 
onzekere periode.  
 
We hebben ondanks de lockdowns toch nog ruim 900 bezoekers weten te trekken dit jaar. Echt 
complimenten aan onze vaste ploeg die hier de schouders onder heeft gezet. 
 
Ander goed nieuws is dat we een prachtige ruime, nieuwe locatie voor Het Gele Huis hebben gevonden 
midden in Princenhage. Het souterrain onder modewinkel ZEZ aan de Haagsemarkt is in de stille maanden 
van de tweede lockdown helemaal verbouwd en opgeknapt. Een groot aantal vrijwilligers en sponsoren 
heeft dit mogelijk gemaakt met financiële steun, steun in natura en veel helpende handen. Wij zijn 
iedereen zeer erkentelijk. Ook de eigenaar Roobol zijn we veel dank verschuldigd. Met zijn steun kunnen 
we zodra de wereld weer opengaat een nieuwe start maken. We beschikken nu over een multifunctionele 
ruimte waar we al onze vertrouwde programma-onderdelen kunnen presenteren en wat ons betreft nog 
veel meer.  
 
2021 is nog een onzeker jaar, maar één ding is zeker: het team van Het Gele Huis staat te trappelen om 
open te gaan. We hopen vele Princenhagenaars en andere belangstellenden uit Breda en omstreken te 
mogen verwelkomen bij onze tentoonstellingen, voorstellingen of workshops. 
Namens het bestuur van de Stichting Het Gele  Huis/Cultuur in Princenhage, 
 
Jos de Bondt 
voorzitter 
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Wie we zijn 
 
Stichting Het Gele Huis/Cultuur in Princenhage exploiteert HET GELE HUIS, het cultuurcentrum voor het dorp en 
omstreken. Via de wekelijkse Gele Loper en onze website brengen we ons programma onder de aandacht van een 
vaste kring belangstellenden. In de coronacrisis hebben we het programma grotendeels virtueel opgezet met veel 
succes.  
 
We nemen medio 2021 een nieuwe locatie in gebruik waar we onze normale programmering voortzetten en 
uitbreiden. Midden in het dorp Princenhage: Haagsemarkt 6 BIS, het souterrain onder modezaak ZEZ. 
 
Het Gele Huis werkt met een vast kernteam en een kring van 40 enthousiaste vrijwilligers. We mogen ons gelukkig 
prijzen met een trouwe aanhang en sponsoren die ons ruimhartig steunen. We hebben begin 2021 ruim 50 vrienden. 
 
 
 
Onze organisatie 
 
 

bestuur stichting  t/m 31-12-2020 Dagelijkse leiding Het 
Gele Huis 

Kerngroep Het Gele Huis 
Werkgroep 

Werkgroepen 

Jos de Bondt (voorzitter) 
Jan van Kooij (secretaris) 
Arnold Verbakel (penningmeester) 
Lidy Meier (lid) 
Marius van Dongen (lid) 
Ada Krowinkel (lid) 

Lidy Meier (secretaris) 
Ada Krowinkel 
Geertrui 

Lidy 
Ada 
Geertrui 
Dirk 
Frank 
Marius 
Kees (notulist) 

- PR 
- Het Gele Huis Activi- 
- Teiten  ? 
- Galerie 
- Filo 
- Het Gele Uur 
- Expo 

 
 
  

Arnold Verbakel
Werkgroepen?

Arnold Verbakel
?
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Belangrijkste gebeurtenissen  
 
2020 is voor het Gele Huis een speciaal jaar geweest 
 

• Nieuwe locatie: in mei 2020 werd de locatie in het Roode Hert opgezegd. Het bestuur heeft 
naarstig gezocht naar een oplossing.  September 2020 stelde de heer Roobol het souterrain onder 
ZEZ aan de Haagsemarkt ter beschikking.   

• Verbouwing: Deze locatie moest volledig worden opgeknapt en aangepast. De eigenaar nam de 
basisvoorzieningen voor zijn rekening waaronder toiletten, verlichting, vloerbedekking, 
brandwerende wanden en een ventilatiesysteem. Alle overige opknapwerkzaamheden zoals aanleg 
van keuken/bar, elektra, gipswanden, schilderwerkzaamheden zijn door vrijwilligers van Het Gele 
Huis uitgevoerd.   
Op de website van Het Gele Huis staat een fotoreportage van de verbouwing. 

• Het coronavirus betekende een sluiting van de cultuursector. Daardoor moest ook Het Gele Huis 
flinke aanpassingen doen in het programma.  

• Vanaf 31 mei 2020 hebben we delen van  het vaste programma virtueel aangeboden via Zoom. 
Later in het jaar zijn enkele onderdelen van het programma live aangeboden in de Dobbelsteen en 
in de tuin van Meertensheim. 

• Het project Artists in Residence vond ook plaats in de tuin van Huize Meertensheim, er deden 19 
kunstenaars aan mee. 

• 934 bezoekers kwamen af op onze vaste en alternatieve programmering. 
• De website is volledig vernieuwd. 
• De Gele Loper is digitaal gegaan en wekelijks verspreid onder onze vaste lezers. 
• Het Gele Huis viel organisatorisch onder Stichting Cultuur in Princenhage. 

Vanwege naamsbekendheid van Het Gele Huis is besloten om de vanaf 2021 door te gaan als 
Stichting Het Gele Huis, Cultuur in Princenhage. De doelstellingen zijn onveranderd.  

• De kinderkoren Princenkids en Meertenzangertjes zijn samengevoegd; het koor valt nu onder het 
bestuur van het St. Martinus koor.  
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Vaste programmering 
 

 
Geplande activiteiten 

Activiteiten Onderdeel Contactpersoon Frequentie 

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

wekelijks  
(opening 1e zaterdag) 
Openingsuren vrijdag-
zondag 

FiloCafé Kerngroep 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) Kerngroep incidenteel  
(weekdagen) 

Jaarlijkse Expositie in samenwerking met 
derden 

Lidy Meier 
Ada Krowinkel 

jaarlijks 

Projecten Artists in Residence  Lidy Meier 
Ada Krowinkel 

Jaarlijks 

Winkel Verkoop kleinkunst Lidy Meier 
Ada Krowinkel 

Tijdens openingsuren 

Extra 
activiteiten 

Inspirerend tafelen Geertrui van den Brink, 
Ada Krowinkel 

maandelijks  
(1e zondag) 

Hagelezing Tot en met 2020 jaarlijks  
(januari) 

Muziek/ 
onderwijs 
 

Kinderkoor is samengegaan met 
Meertenzangertjes. 

Marius van Dongen 
Lieneke van der Schoot 

 

Jongeren Kindertheater-workshops Lieneke van de Schoot Op te starten 
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Bezoekersaantallen 2020 
 

Activiteit*) Live Via Zoom Alternatief TOTAAL 

Vaste programmering Het Gele Huis       

Galerie opening (1ste zaterdag) 125 nvt  125  

Filocafe (2E zaterdag) 30 66  96  

Het Gele Uur (3de zaterdag) 37 112  149  

Cultuurpodium (4de zaterdag) 52 58 72 182  

Totaal 244 218 72 552  

Overige activiteiten      

Kinderworkshops -- --   

Workshops -- --   

Jaarlijkse Expositie  -- --   

Artists in residence 300   300 

Hagelezing    30 

Inspirerend tafelen  52   52 

Totaal 402 60  382 

Totaal aantal bezoekers    934 
 

 
*) Vanwege de lockdown was er geen programma in april en december. Bepaalde vaste programma onderdelen 
konden niet doorgaan.  
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Exploitatieoverzicht 2020 
 
      (in euro) 
 

Inkomsten  Bedrag   Uitgaven  Bedrag 

Omzet 4.319    Kosten culturele activiteiten 14.949  

Vrienden, sponsoren, 
donaties,  subsidies, giften  

6.291   Huisvesting 2.775  

 Algemene kosten 748  

Totaal 10.610 
  

 Totaal 9.970  

 
 
 
Positief resultaat 
Het exploitatieresultaat 2020 bedraagt: € 640 (2019: €  -5.371)  Zie de jaarrekening van de stichting op de website. 
 
Vrienden 
Het aantal vrienden van Het Gele Huis in 2020 was 30 die samen een bedrag van 755 euro hebben gedoneerd.   
Tijdens de verbouwingsperiode zijn er nog eens 27 Vrienden bijgekomen die hun bijdrage in 2021 hebben 
overgemaakt.  
 
Sponsoren en giften 
We hebben een trouwe kring sponsoren en donateurs die een bedrag van € 2.771 hebben bijeengebracht in 2020. 
 
Subsidie 
Dorpsplatform Princenhage heeft bijgedragen aan de verbouwingskosten voor een bedrag van € 5.200 waarvan een 
deel in 2021 wordt voldaan. De gemeente Breda heeft via het toegankelijkheidsfonds € 1.000 bijgedragen voor de 
traplift. De gemeente Breda biedt niet langer subsidie vanuit Fonds Cultuur en Cultureel Erfgoed. 
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Activiteiten in 2020 
 
 

Galerie 
In januari  
Expositie met werk van Michiel Otten. De expositie was een hommage aan de kunstenaar Michiel Otten die op 27 
januari 2017 is overleden. 
 
In februari 
Een groepsexpositie met het thema ‘Carnaval’. De werken die geëxposeerd werden hadden alle iets met carnaval te 
maken. 
De deelnemende kunstenaars waren: 
Maud van Nie  Annemie Jaspers 
Ine van Kooij  Paul Spierings 
Desiree Otten  Henny Adank 
Frank Nusselein  Jos de Bondt 
Marina Muskens  Lidy Meier 
Ada Krowinkel 
 
In maart  
Expositie van fotograaf Erik Gort met de titel ‘Doux repos’. Deze moest vanwege de lockdown op 14 maart gesloten 
worden. 
 
 
Artists in residence 
Van 6 t/m 31 juli zijn 19 kunstenaars aan het werk geweest in de sprookjesachtige tuin van Meertensheim. Het 
centrale thema voor deze Artist-in-residence was ‘De magische wereld van Meertensheim’. 
In het weekend van 1 en 2 augustus werden alle werken in de tuin geëxposeerd, en voor publiek toegankelijk 
gemaakt. Het was een mooie gelegenheid om de tuin te bezoeken. Het weekend werd feestelijk aangekleed met  in 
acht neming van de RIVM corona maatregelen. Er kwamen ruim 300 bezoekers af op de tentoonstelling. Er zijn 3 
werken verkocht. 
 
The making of – op de website 
Drie kunstenaars hebben op de website uiteengezet hoe hun werk tot stand is gekomen.  
 
De jaarlijkse expositie is helaas vanwege Corona niet doorgegaan. 
Gepland stond een expositie van de Bredase Kunstenaars Vereniging die 2010 een eigen organisatie (BOA) hadden. 
Kunstwerken van deze kunstenaars zouden worden geëxposeerd. Dit project zou samen met het Princenhaags 
Museum uitgevoerd worden. Deze expositie is uitgestel tot 2022. 
 
Lezing Thea Kanters – beelden 
Thea Kanters gaf via Zoom een presentatie van haar werkwijze en lichtte haar kunstwerken toe.  
 

Filocafé 
In 2019 zijn we gestart met het maandelijkse Filocafé. Van meet af aan bleek hier veel belangstelling voor te zijn.  In 
2020  zijn er 5 lezingen gegeven; afhankelijk van het moment via Zoom of in de Dobbelsteen. In 3 lezingen was er 
uitleg over de filosofische denkwijze van de filosofen: Spinoza, Seneca en Epicurus. 
 

Het Gele Huis Cultuurpodium 
Op elke derde zaterdag vindt normaalgesproken het Gele Huis Cultuurpodium plaats met muziek, poëzie, literatuur 
onder de bezielende leiding van Kees van Meel. Ondanks de lockdown hebben we toch kans gezien dit programma-
onderdeel te blijven brengen. Eerst via zoom en later in tuinen of in de Dobbelsteen.  
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Het Gele Uur 
Elke vierde zaterdag was er plaats voor een kunstdocumentaire of een lezing  met inleiding en discussie tijdens Het 
Gele Uur.  De lezingen hadden als onderwerp: 

• De vervolging van de RK pers in de Tweede Wereldoorlog 
• De wereld  van Kunstenaar Cager 
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Overige activiteiten 
 
Inspirerend Tafelen   
In 2020 zijn er nog twee bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten worden goed bezocht; 30 deelnemers is ook 
het maximum dat we hanteren. Bij elke bijeenkomst is de samenstelling van de bezoekers verschillend, dat heeft te 
maken met de verschillende onderwerpen. De lezingen die zijn in 2020 nog zijn gegeven gingen over de tango als dans 
en over castraten. 
 
Hagelezing 
De Hagelezing is een jaarlijkse nieuwjaarslezing in januari en wordt gehouden in de Johanneskerk. 
Op 26 januari 2020 is de lezing gegeven door Geert Buelens met als onderwerp De toekomst van de jaren '60. Er 
kamen 30 bezoekers op af. 
 
Samenwerking 
In 2020 zijn de muzieklessen gestopt vanwege de tegenvallende belangstelling. Docenten van de Nieuwe Veste 
staakten hun werkzaamheden. We zijn aan het onderzoeken  hoe we de muziekactiviteiten nieuw leven in kunnen 
blazen.  
Vanwege het bijzonder coronajaar zijn de overige initiatieven op een laag pitje gezet. We pakken die weer op zodra 
bijeenkomen weer mogelijk is. 
 
Verbouwing 
Met een flinke ploeg vrijwilligers hebben we vanaf oktober 2020 de schouders gezet onder renovatie en aanpassingen 
van onze nieuwe locatie. Van een lege kelderruimte is nu een sfeervolle ontmoetingsplek gemaakt van ruim 180 m2 
gemaakt waar we alle ruimte hebben voor onze activiteiten. (Zie fotoreportage op de website). We zijn er heel trots 
op en hopen dat we onze bezoekers snel weer kunnen verwelkomen met met mooie programma’s.  
 
 
. 
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