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Welkomstgeschenk voor nieuwe
Vrienden: Jakob en de Lakenschuilers
Wie nú Vriend(in) van het Markiezenhof wordt,
ontvangt als welkomstgeschenk het stripalbum
‘Jakob en de Lakenschuilers’, van de Bergse
striptekenaar Wouter Goudswaard. Het is een
spannend en vrolijk verhaal voor jongeren van
alle leeftijden. Het speelt zich af in het Bergen op
Zoom van 1518, in en rondom het Markiezenhof...

NU TE KOOP VOOR €9,95

Aanmelden kan via de website:
www.vriendenmarkiezenhof.com.
Zolang de voorraad strekt!
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De werkzaamheden
aan het stadspaleis
zijn in volle gang.
Ruim dertig jaar na
de voltooiing van
de restauratie is
het Markiezenhof
weer toe aan groot
onderhoud. Het complex staat volop in
de steigers en de eerste resultaten zijn
al zichtbaar. Dit voorjaar is bijvoorbeeld
de Zeeridder, met windvaan, weer op
de toren geplaatst. Voorzien van nieuw
bladgoud en frisse kleuren schittert de
ridder weer in het zonlicht, als blikvanger
van het Markiezenhof. Maar er is nóg
een rol voor onze Zeeridder weggelegd,
als storyteller van het Geheimenpaleis
dat in het Markiezenhof tot stand komt.
Storytelling en het vertellen -en vooral
delen- van geheimen en mysteries
heeft de toekomst. Daarmee gaat het
Markiezenhof zich onderscheiden
in museumland. Kunstenaar Ward
Warmoeskerken heeft een spannend
verhaal geschreven over de
ontstaansgeschiedenis van de Zeeridder,
en hoe deze de bezoekers meeneemt
bij de spannende ontdekkingstocht
langs de vele kamers, trappen en zalen
van het stadspaleis. De Zeeridder zal
ook als personage tot leven komen,
waarbij een acteur zich in een speciaal
kostuum hult dat Ward nu aan het
maken is. In de maand december is Ward
Warmoeskerken als ‘artist in residence’
aan het werk te zien in de Tuinzalen.
Kom langs, en praat en denk mee over
de vorm van de staart van de Zeeridder,
die gaandeweg gestalte krijgt. Zodoende
maken we de toekomst sámen!

V R I EN DEN AC T I E
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Het Markiezenhof • VVV • Quist • Van der Kreek

... of kies voor het naslagwerk ‘Zilver en
zilversmeden uit de Baronie van Breda’

Een indrukwekkend boekwerk dat niet mag ontbreken in de
boekenkast van de liefhebber van West-Brabants zilver!

Eén basisbedrag voor Vrienden
Vanaf 2019 is er één basisbedrag voor het donateurschap van de
Stichting Vrienden van het Markiezenhof. Iedereen die Vriend(in) is van
het Markiezenhof, betaalt het basisbedrag van 25 euro per persoon per
jaar. Echtparen en samenwonenden betalen als stel 50 euro per jaar.
Let wel: de 25 euro is een vanaf-bedrag. De Vriendenstichting verwelkomt
uiteraard ook hogere donaties. Als Vriend(in) heeft u een streepje vóór in
het museum. Zo ontvangt u de Blikopener, een Vriendenpas die het gehele
jaar gratis toegang geeft tot het museum (excl. toeslagen) en u krijgt
uitnodigingen voor de exclusieve Vriendenavonden.

Aanmelden als Vriend van het Markiezenhof?

www.vriendenmarkiezenhof.com

Klaar voor de toekomst?
Woensdag 7 november
Vriendenavond
Beste Vriend(inn)en van het Markiezenhof, zet deze
datum alvast in de agenda! De Vriendenavond is
exclusief toegankelijk voor degenen die donateur
zijn van de Vrienden van het Markiezenhof! Er zijn
lezingen en een drankje na afloop.
Alle Vriend(inn)en krijgen voor deze Vriendenavond een
uitnodiging toegestuurd. Nog géén Vriend(in), maar toch
interesse om deze avond bij te wonen? Dan kan! Meld
snel aan via de website www.vriendenmarkiezenhof.nl.
U ontvangt dan bovendien een welkomstgeschenk: het
jubileum-stripboek ‘Jakob en de Lakenschuilers’ óf ‘Zilver
en zilversmeden uit de Baronie van Breda’.

et de Vriendenavond van woensdagavond
7 november sluit de Stichting Vrienden van
het Markiezenhof het jubileumjaar 2018 af.
Daarbij staat de vraag centraal: hoe gaan
we om met de opgebouwde collectie, in deze tijd van
veranderingen en nieuwe beleidsrichtingen? Hoe behouden
we dit erfgoed voor de komende generaties? Mede door
inzet van de Vriendenstichting zijn belangrijke historische
en museaal waardevolle verwervingen mogelijk gemaakt.
Van staatsieportret tot tafelzilver, van hemelbed tot bidet: elk
object vertelt zijn eigen verhaal. Ze zeggen iets over de makers
en de gebruikers en over de tijd waarin ze leefden.
Yolande Kortlever neemt de bezoekers mee in een tocht door
de laatste vijf decennia en geeft een presentatie over een
aantal belangrijke topstukken die door de Vrienden van het
Markiezenhof zijn aangekocht of gefinanciërd. ■
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Eerbetoon van SynapsZ aan de Grote Drie

Homm’age à Trois
Het zijn drie kunstenaars die elk op hun
manier een stempel hebben gedrukt
op het artistieke leven in het Bergen op
Zoom van na de Tweede Wereldoorlog:
Fons Gieles, Joop Mijsbergen en Jan
Wessendorp. Vanaf de jaren ‘50 hebben
ze diverse generaties Bergse kunstenaars
geïnspireerd, als docent en als voorbeeld.
Reden voor SynapsZ Kunstcollectief om
een thema-expositie te organiseren in
het Markiezenhof. Daarnaast was er een
drietal lezingen, gebracht als ‘college tour’
door journalist en kunstkenner Henk Boot.
Op 8 september ging de expositie van
start, tijdens het weekeinde van Kunsten
in de Monumenten. Een dynamische,
bewegelijke expo rondom de Grote Drie
van de Bergse schilderkunst, en: elke dag is
de tentoonstelling weer anders!
Tekst: Han Verbeem

og tot en met 2 december 2018 is ‘Homm’age à Tros’ te
zien. De expo is ingericht op de begane grond van het
Markiezenhof, in de twee tuinzalen van de Franse vleugel en
in het museumcafé. Behalve werken van de drie kunstenaars,
die geregeld worden vernieuwd en afgewisseld, zijn er ook acht
mobiele kunstwerken te zien van kunstenaars uit het SynapsZ-collectief.
Tijdens openingstijden is Homm’age à Trois kostenloos te bezichtigen
(entréekosten zijn alleen voor de museumzalen op de verdiepingen).
Het woord ‘Homm’age’ is bewust met een appostrof gespeld, aldus Jan
Slokkers van SynapsZ: zo onstaat een samenvoeging van de Franse
woorden ‘homme’ en ‘age’ wat staat voor ‘mannen van leeftijd’. En dat zijn
de grootheden zeker.
Fons Gieles (1924-1995)
Van de drie kunstenaars zijn er nog twee in leven: Fons Gieles is in
1995 overleden. Hij zou nu 94 jaar geweest zijn. Toch heeft hij bij leven
duizenden kunstwerken gemaakt. Meer dan vierduizend stuks zijn
inmiddels geïnventariseerd, waarvan het overgrote deel in het bezit
is van Gieles’ vier kinderen. Gieles was vanaf de jaren ‘50 tot aan zijn
vervroegde pensionering in 1983 werkzaam als tekenleraar aan het
Mollerlyceum. Inmiddels is er zelfs een speciale website aan zijn werk
en leven gewijd. Daaruit blijkt dat Gieles niet alleen een kunstenaar
maar ook een activist was. Mede door zijn inzet is een groot deel van
het Bergse erfgoed voor de ondergang behoed. Als kunstenaar is
Gieles vooral bekend vanwege zijn grafische producties (aquarellen,
linoleumdrukken en pentekeningen) met stadsgezichten en religieus
getinte werken. Ook was hij samensteller van het boek ‘Kijken is een
Kunst’, dat op het Mollerlyceum als leermethode werd gebruikt bij het
examenvak Kunstgeschiedenis. Fons Gieles ontving voor zijn oeuvre in
1982 de Sakko Cultuurprijs.
Joop Mijsbergen (1934)
Net zo bekend is de nu 84-jarige Joop Mijsbergen, die sinds 1979 een
particuliere teken- en schilderschool heeft aan de Kerkstraat: de Rietpen

5

Academie. Ook hij heeft de afgelopen decennia duizenden werken gemaakt.
Mijsbergen is bij de oudere Bergenaren bekend vanwege zijn betrokkenheid
bij Stichting Etcetera, die hij in de jaren ‘60 heeft opgericht. De galerie bood
een podium aan eigentijdse kunstenaars en heeft tot het begin van de jaren ‘90
bestaan, tot Etcetera door het toenmalige stadsbestuur werd wegbezuinigd.
Het werk van Mijsbergen is in veel collecties terug te vinden. Joop Mijsbergen
studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en het Nationaal
Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen (1953-1960).
Jan Wessendorp (1940)
Kunstenaar, schrijver en dichter Jan Wessendorp is met 78 jaar de jongste van
de drie; geboren in 1940 in Surabaya in het toenmalig Nederlandsch-Indië.
Hij volgde een opleiding aan de school voor de Fotografie en Fototechniek in
Den Haag en doorliep vervolgens tussen 1956 en 1958 in dezelfde stad een
opleiding schilderkunst aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten;
daarbij specialiseerde Wessendorp zich in de technieken schilderen, tekenen
en ruimtelijke vormgeving. Hij was een leerling van Paul Citroen, Rein Draijer
en Hugo Liebe. Wessendorp is als tekenaar, schilder en beeldhouwer werkzaam
vanuit zijn atelier aan de Korte Dubbelstraat, in het oude Havenkwartier van
Bergen op Zoom. Het werk van Wessendorp kenmerkt zich als monumentaal en
groots. Diverse sculpturen zijn terug te vinden in de openbare ruimte; zoals de
tijdcapsules achter stadspark Kijk in de Pot (bij de vroegere Slikbatterij) en het
kunstwerk ‘De emmer van Toen’ (aan de Bandijk, bij het Markiezaatsmeer). Jan
Wessendorp is in 1990 beloond met de Sakko Cultuurprijs. ■

De opening van Homm’age à Trois,
tijdens Kunsten in de Monumenten op zaterdag
8 september. (Foto: Richard de Weert / SynapsZ)
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Fons Gieles,

‘De Stad’

Fotocollages: Richard de Weert / SynapsZ

De mens,
de stad en de zee

De eerbetoonstelling is samengesteld rondom drie centrale thema’s, die zich in de geëxposeerde werken
weerspiegelen. Bij Fons Gieles staat ‘De Stad’ centraal; voor Joop Mijsbergen is het ‘De Zee’ en voor Jan
Wessendorp ‘De Mens’. De thematiek is van alle tijden, van vroeger en nu. Elke generatie zal zich erin
herkennen en dat maakt de werken van deze Grote Drie zo herkenbaar; óók voor degenen die hen niet
van nabij hebben meegemaakt - als docent of als inspirator.
8

Joop
Mijsbergen,
‘De Zee’

Jan
Wessendorp.
‘De Mens’
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Markiezenhof maakt zich op voor het Rijksmuseum

Schatten uit het Rijks

Momenteel worden in het Markiezenhof speciale schatkamers gereed gemaakt voor exposities
om exposities te organiseren. Het zijn drie ruimten met speciale beveiligingsmaatregelen en een
klimaatinstallatie die de temperatuur en luchtvochtigheid op een bepaald niveau houden. De
vloeren zijn volledig geschuurd, in de was gezet en er valt straks iets te ontdekken in de vloer...
10

f oto : w e s t f r i e s m u s e u m h o o r n

met hoogwaardige bruiklenen. Dit geeft het museum voor de toekomst meer mogelijkheden

ijf stadsmusea in Nederland maken in de komende jaren gezamenlijk
een serie van vier tentoonstellingen. Het betreft het Stedelijk Museum
Zutphen, het Westfries Museum in Hoorn, Gemeentemuseum het
Hannemahuis in Harlingen, het Markiezenhof in Bergen op Zoom
en Museum Gouda. In elke aflevering staat een van de vier elementen centraal:
Aarde, Water, Lucht en Vuur. De vijf stadsmusea onderzoeken de identiteit van
Nederland met deze vier elementen als invalshoek. In elke aflevering wordt een
combinatie gemaakt van veertig kunstwerken uit het bezit van het Rijksmuseum
in Amsterdam, een selectie uit de eigen collectie, een bijdrage van hedendaagse
kunstenaars of ontwerpers én een inhoudelijk essay. De tentoonstelling reist
langs de vijf musea en wordt telkens ‘regionaal ingekleurd’.

De expo ‘Lage Landen’ vindt plaats van
16 februari t/m 9 juni 2019 in het Markiezenhof.

Schatten uit het Rijks
De vijf stadsmusea krijgen royaal medewerking van het Rijksmuseum om
hun ambitie vorm te geven. De stadsmusea en het Rijks hebben een afspraak
gemaakt met een looptijd van zeven jaar. In die periode kunnen de stadsmusea
160 werken uit het bezit van het Rijks in bruikleen krijgen. Parels van onbekende
kunstenaars en onbekend werk van bekende kunstenaars. Per aflevering 40
werken die per locatie steeds minimaal drie maanden te zien zijn. De selectie
werken uit het Rijks wordt door de stadsmusea voor elke tentoonstelling
aangevuld met kunstwerken uit de eigen collectie en met werk van hedendaagse
ontwerpers of kunstenaars.
Uniek
De vijf musea werken samen in de stichting ‘De vijf samenwerkende musea in
Nederland’. Voorzitter Tiana Wilhelm, tevens directeur van de Musea Zutphen,
noemt het initiatief om drie redenen uniek. Wilhelm: “Allereerst is het een
langdurige samenwerking van vijf stadsmusea, die zodoende meer kunnen
presteren en bereiken dan elk afzonderlijk. Samen bestrijken wij het gehele land.
Bovendien laten wij openbaar kunstbezit dat lang niet altijd te zien is, reizen door
Nederland.”
Elk museum houdt de regie in de eigen regio, zodat ons publiek optimaal
profiteert en participeert: “Hiernaast wordt het nationale debat over de identiteit
van Nederland voorzien van een originele invalshoek. Ons land wordt ontleed
met behulp van de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur.”

De opening van de schatkamers
valt samen met de opening van de
expositie ‘Lage Landen’... maar het
Markiezenhof wil nog meer ruimten
gereed hebben:
Entree Grote Binnenplaats
• Momenteel vindt met de
Welstandscommissie afstemming
plaats of we de entree aan de
Grote Binnenplaats een upgrade
kunnen geven. Deze ingang moet
klantvriendelijker worden.
Educatieruimte
• In het museum is op dit moment
geen vaste ruimte voor educatie,
en daar is steeds meer behoefte
aan. Ook bij de M5-tentoonstelling
komen ook veel educatieprojecten.
De educatieruimte is voorzien in de
kamer boven de kapel.
Grote Galerij
• Deze ruimte is lange tijd gebruikt
door archiefmedewerkers.
De ruimte is inmiddels leeg
gemaakt, en gaan we tijdens de
herinrichting gebruiken voor
voorlichting, brainstormsessies en
als testomgeving. Dit is de plek waar
Ward Warmoeskerken gaat werken
aan het kostuum van de Zeeridder
en een student van de AKV St. Joost
werkt aan een verhaalvertelling
rondom het Colosseum-wandkleed.
Museumcafé
• Met behulp van een
binnenhuisarchitect heeft het
museum een plan voor een kleine
upgrade van het museumcafé.
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f oto ’ s : s t e d e l i j k m u s e u m z u t p h e n

Vrijwilligers
gezocht!
Het museum zoekt vrijwilligers die toezicht
houden op de tentoonstelling Lage
Landen, die van februari tot juni 2019 in het
Markiezenhof te zien is.
Profielschets
Belangrijk is dat er continue toezicht is in de
zaal. Je hebt een signaleringsfunctie en bent
beschikbaar voor eenvoudige vragen. Je bent
duidelijk zichtbaar aanwezig, en je hoeft niet
als beveiliger op te treden. We verwachten
een gezellige drukte. Je krijgt uiteraard nog
meer informatie over de inhoud van de
tentoonstelling en instructies ten aanzien van
de veiligheid.
De zaalwachten worden ondersteund
door betaalde (oproep)krachten die
eindverantwoordelijk zijn voor de goede
gang van zaken in het museum. Zij zijn het
aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen.
Er zijn twee tentoonstellingsruimtes waar een
zaalwacht noodzakelijk is: Schatkamer 1 en
Schatkamer 2. Periode: 16 februari t/m 9 juni
2019 van dinsdag t/m zondag. Aantal uren:
bij voorkeur één dagdeel van 3 uur per week,
eventueel meer. Tijden: 11.00 uur - 14.00 uur
en van 14.00 uur - 17.00 uur. Kleding: passende
vrijetijdskleding. Deze wordt voorzien
van een magnetisch naamplaatje van het
Markiezenhof.
• Interesse of vragen? Informeer bij Sander de
Groot (coördinator service- medewerkers), 0164277015 of mail: a.a.degroot@bergenopzoom.nl
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De expositie ‘Lage Landen’ is ook in andere musea getoond, zoals in Hoorn en Zutphen.

December 2018: Publiek geheim, geheim publiek

De Zeeridder
Wie in de maand december het
Markiezenhof bezoekt, ontmoet
in de Tuinzalen wellicht Ward
Warmoeskerken. De kunstenaar zal
daar werken aan het nieuwe kostuum
van de Zeeridder, het personage
dat een centrale rol vervult in het
Geheimenpaleis. Samen met de
Bergenaren geeft hij vorm aan de
vissenstaart van de Zeeridder. Een
bijzonder participatieproject!

useum het Markiezenhof zet zichzelf en
de stad op de kaart door een actieve
rol te spelen in cultureel, museaal en
monumentaal Bergen op Zoom. Het
Markiezenhof specialiseert zich in storytelling, waarbij
het delen van geheimen een speciale plaats inneemt
en gebruiken daarbij het museumconcept ‘Publiek
Geheim, Geheim Publiek’.
Merkidentiteit
Om dit concept herkenbaar en uniform te kunnen
communiceren heeft het Cultuurbedrijf een
merkidentiteit ontwikkeld. De merkidentiteit bestaat
uit een merkbeeld in de vorm van ‘De Zeeridder’ en
een vastlegging van vorm- en stijlkenmerken zoals
lettertype, kleurgebruik en stramien. Dit merkbeeld
is ontleend aan de gouden windvaan op het torentje
van het Markiezenhof. Omdat deze zeeridder op het
hoogste punt staat, is het een passend symbool voor
het verzamelen van de verhalen van Bergen op Zoom
en omgeving.
Verhaal Ward Warmoeskerken
Ward Warmoeskerken heeft een prachtig verhaal
geschreven over de Zeeridder, wat boordevol
verwijzingen zit naar het nieuwe museumconcept.
In de komen periode willen we dit verhaal gaan
vertellen. In december zal Ward werken aan het
kostuum van de Zeeridder. De vissenstaart wil hij
maken met de ‘Bergenaren’. Dit participatieproject zal
in december in één van de tuinzalen te beleven zijn. ■
• Het project rondom de Zeeridder is vanaf 7 december te
zien in de Tuinzalen van het Markiezenhof, aansluitend
op de SynapsZ-expositie. Zie ook: www.markiezenhof.nl
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FOTOGRAFIE: JACQUES BAKKER

Junioprijs der Markiezen 2018
Open your mind, it’s all in there
Winnende inzendingen

De eerste prijs is toegekend aan Laura Fasseur (16), leerlinge van het Roncalli. De tweede prijs is voor Anouk Jongeneelen (Jan
Zij won met haar inzending ‘Stuurloos?’
Tinbergencollegemet ‘Open your memories’.

Derde prijs: ‘Lost in mind’ van Max, Rick,
Boas Jasper en Inge (Mollerlyceum).
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Kiwanisprijs: ‘Regenboogfantasie’ van
Madelief, Floor en Nick (Pomona).

Publieksprijs: de film ‘Actie-Taxi!’ van de
Internationale schakelklas ISK.

Werkgroep draagt na vijf succesvolle edities het stokje over:

Cultuurbedrijf pakt Juniorprijs op
Na vijf succesvolle edities stoppen de
Vrienden van het Markiezenhof met
het organiseren van de Juniorprijs der
Markiezen. De organisatie van de prijs
is door de Werkgroep overgedragenaan
het Cultuurbedrijf. Deze gaat nu al aan
de slag met de voorbereidingen voor
de eerstvolgende editie, die in 2020
zal plaatsvinden. Overigens blijven de
Vrienden van het Markiezenhof wél
betrokken bij de prijsuitreiking. Zo zal het
Vriendenbestuur ook de komende jaren
de Beloningspenning blijven toekennen
aan de winnaar van de Juniorprijs der
Markiezen.

ien jaar geleden, in 2008, nam de Stichting Vrienden van het
Markiezenhof het initiatief om een Juniorprijs op te richten, bedoeld
voor de leeftijdscategorie van 11 tot en met 19 jaar. Het is ontstaan
naar een idee van de toenmalig bestuursleden Marie-Louise Theuns
en Frans van Dongen. Het doel van de Juniorprijs is twééledig: enerzijds wil de
oganisatie de jeugd méér betrekken bij het museum en tegelijk de jongeren
de kans geven om hun creatieve mogelijkheden te verkennen. Zo mogen de
deelnemers hun werk exposeren in het museum. De eerste prijsuitreiking was
in 2010 en daarna volgden nog vier edities in 2012, 2014, 2016 en dit voorjaar
in 2018.
Evaluatie en blik naar de toekomst
De afsluiting van het eerste lustrum was voor de Stichting Vrienden van het
Markiezenhof ook een evaluatie, met een blik vooruit naar de toekomst. De
organisatie van de prijs is intensiever geworden doordat meer scholen en
culturele instellingen uit de regio zich hebben aangesloten bij de deelnemers.
Het aantal categorién is uitgebreid naar vier: Beeldend, Proza&Poëzie,
Dans&Muziek, Techniek.
Vrijwilligers
Voorzitter Hélène van Oorschot, van de Stichting Vrienden van het
Markiezenhof, benadrukt de inzet van de Werkgroep en de vele
ondersteunende vrijwilligers. “Zonder hen was het niet mogelijk geweest de
Juniorprijs te ontwikkelen tot wat het
nu is”, zegt ze. Zij bedankt namens de
Vriendenstichting alle betrokkenen,
waaronder de deelnemende
jongeren en de scholen/instellingen,
voor alle energie en tijd die ze de
afgelopen jaren besteed hebben aan
de Juniorprijs. “Samen hebben we
echt iets neergezet, dat we kunnen
overdragen aan de goede handen
van het Cultuurbedrijf. Op naar 2020!”
www.juniorprijs.nl
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Oktober Maand van
de Geschiedenis

Gehele maand oktober: Deze maand zijn
er weer volop activiteiten in en rondom het
Markiezenhof, die in het teken staan van het
thema geschiedenis. Voor meer informatie over
de activiteiten, zie de website:
www.maandvandegeschiedenis.nl

Air for Piazolla

Zondag 14 oktober 2018, 11.00 - 13.00:
Hofconcert. Tango, maar dan anders! Pavadita
Tango String Quartet & Thierry Crommen.

Zeeridders &
Prinsessen Dag

Zondag 21 oktober 2018, 13.00 - 16.00: Voor
kinderen. Dompel jezelf onder in de wereld van
Zeeridders en Prinsessen. (Let op: uitverkocht!)

Musica del Seicento

Zondag 4 november 2018, 11.00 - 13.00: Laat
je ziel strelen door meesters in de oude muziek.

Heeft u e-mail?
Laat het ons weten
Bent u Vriend(in) van Het Markiezenhof?
Dan hebben we óók uw e-mailadres nodig.
Als u dit (nog) niet heeft doorgegeven,
stuurt u dan svp uw e-mailgegevens naar
ons secretariaat! (zie colofon)
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Ingang tijdelijk via VVV
In verband met de
werkzaamheden aan
het Markiezenhof is de
museumingang tijdelijk aan
Steenbergsestraat 6.
Er wordt hard gewerkt aan
het Stadspaleis, delen van het
gebouw staan in de steigers,
ruimtes worden ontmanteld.
Daarom is de museumingang nu
tijdelijk aan de Steenbergsestraat
6 (naast Prenatal); hier zit ook
de Cultuurbalie voor info en
kaartverkoop en VVV Brabantse
Wal.

Makkelijk én snel aanmelden via onze site!
STICHTING VRIENDEN VAN HET MARKIEZENHOF
Steun het mooiste laatmiddeleeuwse stadspaleis van Noordwest-Europa. Al vanaf 25 euro per jaar p.p. bent u Vriend(in).
Bestuur: Hélène van Oorschot (voorzitter), Marie-José Bakker
(secretaris), Jan Bakker (penningmeester), Ad Houtman, Adrie
Verbeem, Elske van der Hoeden, Bert van der Stoel, Han
Verbeem.
Donaties en bijdragen (IBAN): NL65 INGB 0003450498
Corrspondentie: postbus 786, 4600 AT Bergen op Zoom
Secretariaat: secretariaat.vriendenvhmhof@gmail.com
De Vrienden worden óók per e-mail op de hoogte gehouden.

colofon

AGE N DA

Bezoekadres museum: Het Markiezenhof,
Steenbergsestraat 8, 4611 TE Bergen op Zoom. T: 0164-277077
Het museum is dagelijks geopend (maandag gesloten)
van 11.00 tot 17.00 uur. Op vertoon van de Jaarkaart
hebben Vrienden van het Markiezenhof vrij toegang.

www.vriendenmarkiezenhof.com
© 2018 Stichting Vrienden van het Markiezenhof - Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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