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EERSTE PRIjS, JUNIORPRIJS DER MARKIEZEN 2012: ‘ONDERWEG’ (KELLEBEEK COLLEGE)
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Welkom!

1

Beste Vriend(inn)en,
De afgelopen periode
stond in het teken
van de Juniorprijs
der Markiezen,
editie 2012. Na
vele maanden van
voorbereidingen gaf
cultuurwethouder Arjan van der Weegen
op woensdag 18 april het startsein
voor een zesweekse expositie.Dit jaar
mochten jongeren van 12 tot en met
18 jaar zich buigen over het onderwerp
‘beweging’. De expositie, met in totaal
21 inzendingen, liep tot en met 3 juni
en de werken waren verspreid over
het gehele museum te zien. Ook is
er een catalogus samengesteld die
eerder dit voorjaar aan alle Vrienden is
toegezonden. Maandag 21 mei maakte
de jury de winnaars bekend, waarbij
burgemeester Han Polman de prijzen
overhandigde. Vanwege het hoge
niveau van de inzendingen was het niet
eenvoudig een keuze te maken. Door
de inzet van jonge deelnemers maar
zeker ook door de begeleiding van de
werkgroep en de ondersteuning van
de scholen, is de Juniorprijs van 2012
een doorslaand succes gebleken. Vier
inzendingen vielen in de prijzen maar
uiteindelijk waren het allemaal winnaars.
De grootste winst is nog wel, dat we de
jeugd hebben (terug)gewonnen voor Het
Markiezenhof.
Ad Houtman,
voorzitter Vrienden v/h Markiezenhof
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Eerste Prijs: ‘Onderweg’

Gouden Beloningspenning, prijsgeld 300 euro
Kellebeek College. Hamsata Mahamud (18), Ayaan Abdulaahi
(13), Dalmar Abdulaahi (10), Khaalid Abdulaahi (12), Farzana
Ahmadi (18), Semra Ali Oglou (17), Binta Bah (18), Daniel
Ceoanca (15), Som Chanthamuang (13), Abdisalaam Daahir
(13), Mohammed Daahir (14), Ali Reza Hosseini (17), Mehr-Ali
Jafari (18), Kuba Skwronski (13), Patryk Zuchowski (15), Igra
Abdullahi (13), Ogechi David (18).
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TWEEDE PRIJS:
‘Bergen op Zoom in beweging voor meer groen’
Mollerlyceum. Remon Mulder (17).
Prijsgeld: 200 euro.
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DERDE Prijs: ‘Fronti Nulla Fides’
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PUBLIEKSPrijs: ‘Chopper’

Jongerenatelier CKB-De Maagd.
Dilay Albayrak (14), Pelin Karar (15), Janneke Hulsen (15).
Prijsgeld: 100 euro.
‘t Bergs VMBO. Robin de Bruin (17).
Prijsgeld: 150 euro.

De Juniorprijs 2012...

...een prijs
voor de
toekomst!

Voor de tweede maal
organiseren de Vrienden van
het Markiezenhof een prijs
voor jong talent: de Juniorprijs
der Markiezen. Met het thema
‘move on people, people move
on’ brengen de jongeren Het
Markiezenhof in beweging.
Maandagmiddag 21 mei was
de feestelijke uitreiking van de
prijzen. Voor veel scholieren is
de deelname aan de Juniorprijs
ook een eerste kennismaking

met het museum, een
kennismaking die naar méér
smaakt. Daarmee wordt een
belangrijk doel van de Vrienden
verwezenlijkt: het versterken
en aanhalen van de band van
Het Markiezenhof met nieuwe
generaties. Want wie de jeugd
weet te bereiken, bereikt ook de
toekomst.
foto’s: Claartje Rijkers
tekst: Han Verbeem

Maandagmiddag, 21
mei. Rond het middaguur vertrekken de
finalisten per touringbus (hier het Kellebeekcollege) naar Het
Markiezenhof. Voor
de jongeren is het een
feestelijke middag.
Om 14.00 uur zal
burgemeester Polman
de prijswinnaars
bekendmaken, en in
de Hofzaal zijn tientallen belangstellenden
aanwezig. Onder hen
zijn ouders, familieleden en vrienden
van de deelnemende
jongeren, evenals de
vertegenwoordigers
van de lokale en regionale pers. Ook de
omroep ZuidWest TV
is met een camerateam aanwezig.

Een woord van dank

De spanning loopt op, zo vlak voor de
uitreiking.Wie zal er in de prijzen vallen...
over een uurtje weten we het.

Vol enthousiasme speculeren scholierenvan ‘t Bergs VMBO over de uitslag van de
Juniorprijs. De stemming zit er goed in!

De Juniorprijs der Markiezen
2012 is tot stand gekomen onder
begeleiding van de Werkgroep
die voor deze editie van de
Juniorprijs is opgericht. Vele
mensen hebben zich ingezet voor
de Juniorprijs 2012 maar enkele
mensen moeten in dit verband
zeker genoemd worden: Peter Pel
(projectcoördinatie), Elske van
der Hoeden (vertegenwoordigster
Vriendenbestuur), Claartje Rijkers
(cultuureducatie), Trudi Vrolijk
(audiovisuele ondersteuning) en
alle ondersteunende medewerkers
van Het Markiezenhof. Het bestuur
wil iedereen hartelijk danken voor
hun inzet en betrokkenheid.

De rode loper is al
uitgelegd! Als echte
VIP’s betreden de
scholieren het tapijt
en worden als jonge
helden binnengehaald
in Het Markiezenhof.
De eerste bussen
komen rond 13.00
uur al aan bij de
Grote Binnenplaats
en onder luid applaus
van omstanders
komen de finalisten
van de Juniorprijs der
Markiezen 2012 naar
binnen. De Hofzaal
stroomt langzaam
vol en er moeten
zelfs stoelen bijgezet
worden om iedereen
een plaats te geven.
De belangstellenden
die later binnenkomen
moeten het doen met
een staplaats.

Bij de ingang van het museum krijgen de jeugdige VIP’s
een hartelijk welkom van burgemeester Polman en van de
bestuursleden van de Stichting Vrienden van het Markiezenhof.

Binnen loopt de spanning én de temperaruur op maar gelukkig
is er ook tijd voor een verkoelend ijsje. Met dank aan IJssalon
Crusio, die de gasten verrastte op deze frisse versnapering.

En de eerste prijs is
voor... de leerlingen
van de internationale
schakelklas van het
Kellebeek College!
Met trots neemt de
docent, namens de
groep, de Gouden
Beloningspenning in
ontvangst. De jury is
vooral onder de indruk
van de creativiteit van
deze jongeren, waarvan
het nog onzeker is of
zij in Nederland mogen
blijven. Hun bewegend
mobiele kunstwerk
‘Onderweg’, op de
Kleine Binnenplaats,
weet daarmee ook de
bezoekers te bewegen!
De prijspenning
is vervaardigd en
gesponsord door
ArtObject Sierraden.

Remon Mulder heeft een visie op een
groene stedelijke ontwikkeling. Voor zijn
ontwerp kreeg hij de tweede prijs.

De burgemeester overhandigt de derde prijs.
Deze is voor ‘Fronti Nulla Fides’ van Pelin
Karar, Janneke Hulsen en Dilay Albayrak.

Bezoekers mochten stemmen voor de
Publieksprijs. De keuze viel daarbij op de
Chopper-fiets van Robin de Bruin.

AGENDA

Deze
zomer is de
complete
replica van
de Franse
maquette uit
1747 in Het
Koetshuis te
bezichtigen.

• Van 14 juli t/m 11 augustus zijn er
elke woensdag- en zaterdagmiddag
roofvogelshows in de Franse tuin. Er zijn
shows om 13.30 en om 15.00 uur.
* Elke zondagmiddag van 15 juli t/m 12
augustus zijn er zwaardvechtshows op
de kleine binnenplaats, om 13.30 en om
15.30 uur. Deze worden uitgevoerd door
de Borgerij Berghen opden Zoom.

• Deze zomer zijn twee thema-exposities
te bezichtigen. In de Tuinzalen loopt
de expositie 800 jaar Stad. Op de
verdiepingzaal boven het Infocentrum
is de tentoonstelling CarTOENs, 50
momenten uit de geschiedenis van
Bergen op Zoom.
* In het Koetshuis (de voormalige
Jeugdbibliotheek) is van 30 juni tot en met
31 oktober de Franse maquette van de
vesting uit 1747 te zien. Het gaat om de
uitgebreide en complete versie, inclusief
de omliggende forten en landerijen. Deze
maquette is een identieke replica van het
origineel in het Musée des Plans-Reliefs.
• Op 8 en 9 september zijn de Vestingstedendagen, Open Monumentendagen
en het cultuurweekeinde Kunsten in de
Monumenten. Het Markiezenhof is dit
weekeinde gratis toegankelijk.

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 bent u Vriend(in).
Bestuur: Ad Houtman (voorzitter), Frans van Dongen (vicevoorzitter), Elske van der Hoeden (secretaris), Jan Bakker (penningmeester), Adrie Verbeem, Helene van Oorschot, Han Verbeem.
Donaties en bijdragen: ING 34.50.498, Bergen op Zoom
Corrspondentie: postbus 786, 4600 AT Bergen op Zoom
E-mail: evdhoeden@gmail.com
Bezoekadres museum: Het Markiezenhof Historisch Centrum
Steenbergsestraat 8, 4611 TE Bergen op Zoom
Tel: 0164-277077 - E-mail: info@markiezenhof.nl

colofon

Vrienden van het Markiezenhof kunnen
op vertoon van hun Vriendenpas de
bovenstaande shows gratis bijwonen!
Overige bezoekers betalen de reguliere
entreeprijzen: 7,50 euro voor volwassenen
en 4 euro voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.

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.nl

