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Jaargang 2 Augustus 2021 - Nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van het Markiezenhof te Bergen op Zoom

MEER DAN WELKOM
Mijn gouden huid blinkt deze dagen in de zomerzon. De zomerzon
die mensen hun huizen uit laat komen. Ze gaan op pad, trekken er
op uit en nu het weer kan en mag brengen ze ook een bezoek aan
Het Markiezenhof. Wat heerlijk dat de leegte plaatsmaakt voor leven en beweging. De deuren zijn geopend, dus wees welkom!
Meer dan welkom was afgelopen weken Dione de Graaff, die ’s
avonds een mooie etappe aflegde naar hier en deze historische plek
onder de aandacht van de televisiekijkers bracht.
Meer dan welkom waren afgelopen weken de mensen die de stad
met raad en daad besturen en op uitnodiging van de Vrienden het
museum bezochten. Al bleef het plein hier beneden mij grotendeels
leeg, het handjevol aanwezigen was onder de indruk.
Meer dan welkom zijn elke dag de medewerkers, die zich ondanks
de onzekerheid die hen boven het hoofd hangt blijven inzetten voor
deze plek.
Meer dan welkom blijven natuurlijk ook alle bezoekers, die de geheimen en de verhalen van Het Markiezenhof komen ontdekken.
Mijn gouden huid blinkt deze dagen van trots. Trots op al die mensen die betrokken zijn bij deze parel in de binnenstad van Bergen op
Zoom! Ik geniet deze zomer, u ook?

					de Zeeridder

Het programma ‘De avondetappe’ werd
live uitgezonden vanuit het Markiezenhof. Aan tafel Dione de Graaff met
Michael Boogerd, Guus Bierings en
Diana Kuip.

Gemeenteraadsleden in het Markiezenhof

Steuntje in de rug
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Markiezenhof heeft
onlangs de Raad uitgenodigd voor een tour in het Markiezenhof.
Tijdens die tour konden we van gedachten wisselen over de kansen
die het Markiezenhof kan bieden voor stad en regio op korte en
lange termijn. Er is veel geld en energie besteed aan het aantrekkelijker maken van het museum. Door corona hebben slechts weinigen
dit kunnen bewonderen. Dus, nu het museum eindelijk weer open
mocht, grepen wij onze kans en stuurden we de uitnodigingen.
Helaas was de opkomst niet zo groot, maar de raadsleden die erbij
waren hebben een super informatieve middag gehad. Wij hopen
dat we voldoende duidelijk hebben gemaakt dat het Markiezenhof
als uniek historisch stadspaleis én natuurlijk als museum hét belangrijkste baken is van onze stad. We willen daar heel zuinig op blijven
en het behoeden voor grove bezuinigingen.

De Koele Wateren van de Oosterschelde

Duikdoeken van
Monique van den Hout
Kunstenares Monique van den Hout begon een aantal jaren terug
met zwemmen in de Oosterschelde. Elke keer op dezelfde plaats.
Een plek waar gedurende de zomer Thoolse families met parasols,
koelboxen en tuinmeubilair de dijk innemen. De plek waar Monique graag zwemt als het minder druk is, en gelukkig zijn die momenten er volop.
Geen jaargetijde wordt geschuwd. En bij elke ontmoeting met het
water werd de liefde voor de stilte en het uitzicht vastgelegd. Monique maakte van haar zwemavonturen een zwemdagboek in foto’s.
Prachtige duikdoeken die nu te zien zijn in Het Markiezenhof. Niet
afgedrukt op papier maar op speciale stof alsof het golvende water
ook letterlijk tot uitdrukking komt. Naast de doeken zijn haar foto’s
gevangen in een zogenaamde leporello: “Stilte in 25 meter”.
Neem een duik in de doeken van onze eigen koele wateren dichtbij
huis. De expositie is te zien in de klimaatkamers t/m 29 augustus
2021 en daarna verhuizen ze naar de tuinzaal. Daar zullen ze nog
te zien zijn in het kader van de fotomanifestatie, met het thema
water, georganiseerd door FoBoZ. Deze expositie loopt van 11 t/m
30 september. www.moniquevandenhout.nl

De expositie van Monique van den Hout is te zien tot en met 30 september in het Markiezenhof.

Verenigingen presenteren zich

Bergen op Zicht
Op zaterdag 18 september van 12:00 uur tot 17:00 uur vindt er
een vierde editie plaats van Bergen op Zicht. Uiteraard als de
maatregelen rondom Covid-19 dat toelaten. Het doel van Bergen
op Zicht is elkaar te ontmoeten en te laten zien wat de Bergse
samenleving allemaal doet in haar vrije tijd.
Diverse verenigingen en organisaties laten zien wat Bergen in huis
heeft en proberen op deze manier weer nieuwe leden en vrijwilligers te werven. Denk hierbij aan sportverenigingen, zorginstellingen, muziekgroepen, scholen en goede doelen en natuurlijk
ook de Vrienden van het Markiezenhof. Maak op een laagdrempelige manier kennis met al die organisaties en de mensen die er zo
enthousiast over kunnen vertellen. De deelnemers zijn te vinden
langs het traject; Grote Markt, Fortuinstraat, het terrein van het
Markiezenhof, Hofstraat, Sint Catharinaplein en Kremerstraat.
Zien wij u daar? www.bergenopzicht.nl
Foto: Bergen op Zicht

Een bloemetje voor de medewerkers
Eindelijk was het dan zover, 5 juni 2021. Na een lange periode van
verplichte sluiting vanwege Covid-19 mocht Het Markiezenhof
weer open.
Iedereen was super blij dat de
poorten eindelijk weer geopend
konden worden. Dat waren wij
ook, vandaar een prachtig boeket voor de medewerkers en
bezoekers. Want het was feest,
we mochten weer door Het Markiezenhof dwalen.
De expositie “Koele Wateren,
schatten uit het Rijksmuseum”
was intussen helaas al beëindigd
en verplaatst naar Gouda… je
kunt wel zeggen: letterlijk in het
water gevallen. Slechts 3 weken hebben bezoekers van de prachtige
expositie kunnen genieten.
Ondertussen was er door de medewerkers hard gewerkt om ons
toch nog een beetje van die expositie te laten genieten middels
reproducties van de schilderijen, aangevuld met prachtige duikdoeken. Mooi hoe de enorme teleurstelling is omgezet in de prachtige
expositie “Water, van alle getijden”. Nog te zien tot en met 29
augustus 2021. Zeker de moeite waard!
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