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Er zijn in 2018 2 bestuursvergaderingen geweest.
Activiteiten : 1. Deelname werkgroep bevochten Brabant ivm herdenkingen in
2019. Dit is een samenwerking tussen musea aangesloten bij Landstad de
Baronie.Er zijn 5 bijeenkomsten geweest.
2 “Landstad de Baronie” dit is een samenwerkingsverband tussen
musea in Breda eo. Er zijn 2 bezoeken geweest ivm de collectiewaardering.
3. Op 26 mei werd bekend dat het verhaal over Frits Lamm(
inzending Mobilisatiemuseum) een van de 75 verhalen die gekozen is uit de 600
inzendingen.
4. In totaal is het museum 22x bezocht( waarvan 3 openstellingen)
door 319 personen, waarvan 163 schoolkinderen( leerlingen van groep 8 van de
Prinsenbeekse basisscholen) in 7 groepen rondgeleid werden. Op 8 mei werd in
samenwerking met Hkk Op de Beek een presentatie gehouden in het museum
ivm overdracht van de adoptie van de Vredes Kapel door leerlingen van groep 8
van De basisschool de de Griffioen aan leerlingen van groep 7 van de
basisschool de Horizon. Zij maken om toerbeurt 2x per jaar de Vredeskapel
schoon in samen werking met Hkk. Op de Beek.
5. Op 7 april werd een lezing georganiseerd over de strijd rond
Waalhaven door Wouter Hagemeijer 20 bezoekers..
6. lezing gegeven voor de Bredaase afdeling NVG.
Publiciteit:
Diverse publicaties in Modern Prinsenbeek, Bode en Prinsenbeek nieuws en
Facebook.
Vrijwilligers:
In 2018 telt het museum 8 vrijwilligers, zij helpen vooral mee
tijdens de openstellingen om toezicht te houden en om rond te leiden. Daarnaast
is een van de vrijwilligers belast met de ontwikkeling en uitvoering van Diorama’s
tbv. het museum. Tijdens ons jaarlijkse vrijwilligers uitje werd op 13 juni Fort
Vechten bezocht. Op 13 november was er een bijeenkomst om te inventariseren
welke bijdrage men wil leveren als vrijwilliger.
Aanwinsten tbv het museum: In 2018 is ter aankleding van de toegang
museum een prachtige schildering gemaakt op een rolgordijn met de weg van
Princenhage naar Rijsbergen. Dit alvast als voorbereiding 75 jaar bevrijding en 80
jaar mobilisatie en 5 jarig bestaan museum in 2019. Ook werd een beamer
aangeschaft ivm de film de “Vroege morgen van 10 mei 1940”.

