
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaat u met de Vrienden van het Zilvermuseum mee naar  

 

 

 

 

 

 

 

In mei is in Bergen op Zoom de expositie 'Voorbij IJdelheid, zes eeuwen zilver in en rond 

Bergen op Zoom' geopend. Deze duurt tot 29 oktober en vindt plaats in het Markiezenhof en 

nog vier andere locaties. 

Er zijn topstukken van het Rijksmuseum, uit Florence en Heidelberg, waaronder: 

- 6e-eeuwse ringkraag: schuttersketen van het Sint-Jorisgilde uit Zevenbergen (bruikleen 

Rijksmuseum); 

- delen van het zilveren servies van de markiezin van Bergen op Zoom (bruikleen 

Heidelberg); 

- koningsschild van keurvorst Carl Theodor, markies van Bergen op Zoom (bruikleen 

Düsseldorf); 

- haarpin Regium van Noud van Kaam (bruikleen Zilvermuseum Schoonhoven). 

Meer informatie is te vinden op www.markiezenhof.nl. 

 

Speciaal voor de Vrienden van het Zilvermuseum is er op zaterdag 21 oktober een 

bezichtiging van de tentoonstelling in de Markiezenhof georganiseerd.  

De voorzitter van de Stichting Bergen op Zilver, Klaas Hielkema, geeft ons een toelichting en 

leidt ons door de tentoonstelling. De Stichting onderzoekt de geschiedenis van de 

zilversmeden in Bergen op Zoom en brengt die onder de aandacht. 

 

De reis naar en van Bergen op Zoom is op eigen gelegenheid. 

Rondom het Markiezenhof (Hofstraat 12 4611 TJ Bergen op Zoom) is volop (betaalde) 

parkeergelegenheid. Binnen een straal van honderd meter zijn er twee ruime 

parkeerterreinen: het Sint-Catharinaplein en het Mineurplein.  

 

Het programma: 

11.00 uur:  ontvangst in de kelder van ‘La Pucelle’ (in de Markiezenhof) met koffie met 

Bastaert 

11.15 uur:  toelichting bij het project "Bergen op Zilver" door Klaas Hielkema 



11.45 uur:  bezichtiging van de tentoonstelling o.l.v. Klaas Hielkema 

13.15 uur:  drankje en "Silver Essentiels" lunch in ‘La Pucelle’ 

14.15 uur:  einde 

 

De kosten 

Programma: € 25,00 per persoon, ter plekke te voldoen. Bij meer dan 20 deelnemers is een 

extra gids à € 100 nodig. Dit bedrag zal hoofdelijk worden omgeslagen. 

Entree:  < 65 jaar: € 12,00 

65+: € 10,50 

Museumkaart: € 3,00 

 

Aanmelden 

U kunt mee als u Vriend van het Zilvermuseum bent. Stuur vóór 20 september een email-

bericht aan vrienden@zilvermuseum.nl met de volgende informatie: 

- met hoeveel personen u wilt deelnemen en hun namen (u mag één introducee 

aanmelden); 

- hoeveel andere personen er eventueel met u mee kunnen rijden. 

 

NB. Bij te weinig aanmeldingen gaat de bezichtiging niet door. 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Vriendenkring rekent op veel 

aanmeldingen. 

mailto:vrienden@zilvermuseum.nl

