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Digitale post!
Dit is de eerste digitale nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van het 
Markiezenhof. Een uniek moment in de geschiedenis van de stichting; een 
stap voorwaarts in het verdergaande digitale tijdperk waarin we leven. Tot 
nu toe was u gewend al onze uitingen per post en op papier te ontvan-
gen. We merken dat we langzaamaan het moment naderen dat we over 
(moeten) gaan stappen naar de nieuwe methoden welke digitaal zijn en 
met behulp van internet. Natuurlijk omdat we dan kosten kunnen bespa-
ren, maar vooral omdat we dan sneller iedereen kunnen bereiken wanneer 
we graag iets met u willen delen. Een voorbeeld daarvan treft u verder op 
in deze nieuwsbrief.

Herinrichting en openingstijden
In de periode 1 tot en met 9 september was het Markiezenhof gesloten 
vanwege de herinrichting. Dat betekent dat het vanaf nu weer (gedeelte-
lijk) open is. In verband met mogelijke huwelijken en/of andere activiteiten 
is het wel aan te bevelen de website van het Markiezenhof te checken, 
want het zou jammer zijn dat tijdens uw bezoek bijvoorbeeld de Hofzaal 
om deze reden is gesloten.

Revived
Op 19 augustus is een de LINDA verschenen met daarin een 12 pagina tel-
lende spread inclusief interview met Janita Sassen.

Vanaf 4 oktober opent Janita Sassen haar foto-expositie ‘REVIVED’ in het 
Markiezenhof met een boekpresentatie (alleen op uitnodiging). 
Janita Sassen (1965) fotografeert al bijna twintig jaar mensen (o.a. BN’ers) 
voor magazines en campagnes. Totdat een hartstilstand met blijvend her-
senletsel van haar man Bert hun leven volledig op z’n kop zet. “Als vrolijk 
mens fotografeer ik graag lachende mensen. Maar er begon iets te schu-
ren. Ik zag hoe heftig het was om een hartstilstand te overleven, wat dat 
met die persoon doet en met het gezin. Steeds meer AED’s, maar hoe kom 
je uit een reanimatie? Het verandert hoe dan ook je leven. Dat verhaal wil 
ik de wereld laten zien.” Via social media kwam ze in contact met veertig 
mensen die over de impact van een hartstilstand vertellen.

Deze expositie toont een indrukwekkende selectie en legt tevens een link 
met de geheimen die het thema met zich meebrengt.

Meer hierover lees je hier: https://www.markiezenhof.nl/ontdek-het-paleis/
zien-doen/tentoonstellingen/revived-foto-expo-janita-sassen



 

Exclusieve rondleidingen
In verband met de herinrichting is het Markiezenhof helaas twee maanden 
gesloten geweest. Maar in oktober 2020 biedt het Markiezenhof in het 
kader van de eerder genoemde expositie exclusieve rondleidingen aan. 
Een combinatie van een bezoek aan de expositie en een kijkje achter de 
schermen bij de herinrichting, waarbij je ook als eerste de nieuwe gehei-
mengalerij kunt ontdekken (Inclusief koffie).

 
Jesse Tetteroo en Claartje Rijkers nemen je 
mee door het gebouw en bieden een kijkje 
achter de schermen aan. 
Ontdek als eerste de geheimen van het nieu-
we museum en bezoek als eerste de foto-
expositie REVIVED van Janita Sassen die pas 
10 november toegankelijk is voor publiek.
 
Voor de vrienden heeft het Markiezenhof 
twee exclusieve Sneak Previews gereserveerd. 
Dat zullen zijn op 14 en 21 oktober, er zullen 
per avond 2 rondleidingen zijn.  
Per sessie kunnen er 8 personen reserveren.

Kosten zijn 10.00 euro per persoon.

De exclusieve tickets zijn middels deze linkjes te verkrijgen:

• 14 oktober: 
https://www.demaagd.nl/programma/sneak-preview-excl-voor-vrienden-
ontdek-de-geheimen-en-herinrichting/14-10-2020-19-00/ 

• 21 oktober:
https://www.demaagd.nl/programma/sneak-preview-excl-voor-vrienden-
ontdek-de-geheimen-en-herinrichting/21-10-2020-19-00/

Dus wees er snel bij, want vol is vol!!

Meer informatie over de ‘Sneak previews’: https://www.markiezenhof.nl/
ontdek-het-paleis/zien-doen/activiteiten/sneak-previews-herinrichting


