Alle deelnemers
Arsis Kunst en Sociëteit
Borgerij Berghen opden Zoom
Gebouw T / Popmonument
Heemkundekring Halchterth
StaBoz
Stichting Bezichtiging Monumenten
Stichting In den Scherminckel

Paardenspektakel: Elke auto van nu was vroeger een paard!
Omnibus, rijtuig, koets; stap op en rijd mee. Op zaterdag
komen de paarden terug in Bergen op Zoom; ruiters en
amazones rijden rond in en om de stad. Boeren, burgers
en buitenlui…. u ontmoet ze in en rondom het centrum in
Bergen op Zoom tijdens Kunsten in de Monumenten.
Check de website voor de op- en uitstappunten!

KUNSTEN IN DE MONUMENTEN WORDT
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

www.markiezenhof.nl/zilver

www.kunstenindemonumenten.nl

MET STEUN VAN DE OVERHEDEN EN SPONSOREN:

De Grote Markt is het toneel voor een jaarmarkt waarin
u teruggaat naar 1900. Bekijk de handelswaren van
de marktkooplieden en shop op historische wijze. Op
de jaarmarkt treft u een verscheidenheid aan oude
ambachten aan: onder andere een hoefsmid, palingrokerij,
pottenbakkerij en bierbrouwerij. U wordt vermaakt door
acrobaten, troubadours en muziekgroepen en uiteraard zijn
er hapjes&drankjes passend bij die periode.

POPMONUMENT

BEZICHTIGING MET LUNCH VILLA DE BEEK
Op zondagmiddag wordt Villa de Beek in Halsteren
opengesteld voor publiek. Een unieke kans om deze in 2016
gerestaureerde villa op landgoed de Beek van binnen te
bekijken. Deelnemers krijgen een rondleiding met gids in de
villa aangeboden.
Aansluitend volgt er een lunch in de buitenlucht op het
landgoed. Deelname aan de lunch en rondleiding is op
inschrijving.
Kosten voor de lunch, incl. rondleiding € 10,- p.p.
Informatie en inschrijven via www.kunstenindemonumenten.nl

PopMonument samengevat in één zin: bijzondere artiesten
op bijzondere erfgoed locaties in Bergen op Zoom. Van
een intiem optreden in een eeuwenoud monument tot een
opkomend bandje in een bruine kroeg. PopMonument
combineert bekende namen met local heroes. Zaterdag
ziet u onder andere Maxi Jazz (bekend van Faithless), Ozark
Henry, J. Bernardt, Tom McRae en Die Anarchistische
Abendunterhaltung. Zij treden op in monumenten als het
Markiezenhof, De Maagd, Synagoge en Sint Gertrudiskerk.
PopMonument laat u kennis maken met monumenten zoals
u ze nog nooit gezien hebt. Voorafgaand aan PopMonument
kunt u ’s middags komen snuffelen op de Vinylmarkt in de
Bosstraat. Tussen 16.30 en 18.00 uur zijn er Junioroptredens
in zowel het Oude Stadhuis als Tapperij De Kroon.
www.popmonument.nl

Gemeente Bergen op Zoom
Aangenaam Bergen op Zoom
Cultuurbedrijf
VVV Brabantse Wal
Werkgroepen Kunsten in de Monumenten
Bouwbedrijf De Nijs Soffers
Stichting Open Monumentendag

Alexander Pechtold schonk Bergen op Zoom twee zilveren
lepels die hier gemaakt zijn. Hiermee opende hij een
unieke tentoonstelling in 5 monumenten. Met topstukken,
16 verhaallijnen en activiteiten voor jong en oud. Ontdek
in het Markiezenhof Joris & De Draak op dé ringkraag
(uit het Rijksmuseum) en volg hun zilverspoor door het
centrum. Bewonder het servies van de markiezin dat ook
Sissi gebruikt heeft. Bewonder de haarpin die tussen de
kronen van koningin Maximá lag en waarmee een jonge
regionale edelsmid de vakjuryprijs won. Ontdek honderden
zilverschatten van toen en nu in ‘Voorbij IJdelheid. Zes
eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom.
Dit weekend is de tentoonstelling gratis toegankelijk!

Foto’s: VVV Brabantse Wal, Aangenaam Bergen op Zoom,
Nick Franken, Charles Linssen e.a.

JAARMARKT & PAARDENSPEKTAKEL

Kijk op www.kunstenindemonumenten.nl voor het programma

BERGEN OP ZILVER

De fietsroute ‘Boeren, burgers, buitenlui’ van ca. 25 km
brengt u op zondag naar plekken op de Brabantse Wal waar
u kennismaakt met het thema van dit jaar. Het vertrek is
Dumontsdreef 2 in Bergen op Zoom waar de koffie & thee
voor u klaar staat. Een greep uit bekende en onbekende
locaties die u gaat bezoeken: Sint Antoniusmolen,
Watersnoodmonument, Thomashuis, Hoeve ’t Slot en
Eerste Wereldoorlog bunkers. De route is in groepsverband
of op eigen gelegenheid te fietsen en verkrijgbaar bij VVV
Brabantse Wal, Dumontsdreef 2 en Sint Antoniusmolen in
Halsteren.
Vindt u het gezellig om in een groep te fietsen dan kunt u
zich vooraf aanmelden via communicatie@bergenopzoom.nl.

Redactie: Gemeente Bergen op Zoom
Ontwerp: De Werkkamer

BOEREN, BURGERS, BUITENLUI

SPEKTAKEL OP HET FORT
Zondag is Fort de Roovere het toneel voor spektakel. Een
Spektakel met medewerking van: Stichting Bezichtiging
Monumenten, cultuur-historische groep Merck Toch
Hoe Sterck, Borgerij Berghen opden Zoom en Cavalerie
1588. We brengen u terug naar de 80-jarige oorlog. Stut
de Spaansche Schare . . . het volk vertelt. Een aantal
roemruchte personages passeren de revue. Een op
waarheid berust aanvalsspel, dat zijn weerga niet kent.
Kortom, De Strijd, Het Theater en De Muziek. Zegt het voort,
zegt het voort . . . . zodat een ander het ook hoort.
Voorstellingen om 11.00, 13.30 en 15.00 uur.
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(STADS)WANDELINGEN
Tijdens Kunsten in de Monumenten worden er
verschillende wandelingen onder leiding van een gids
georganiseerd. Stichting In den Scherminckel en Stichting
Bezichtiging Monumenten nemen u graag zondag mee op
ontdekkingstocht langs de pareltjes van de monumentale
binnenstad. Vertrek is zondag om 14u voor het Oude
Stadhuis op de Grote Markt. Meer willen weten over Bergen
op Zilver, sluit dan aan bij de Zilverwandeling zaterdag om
14u vanaf het Markiezenhof. Ook zijn er zondag wandelingen
over Fort de Roovere met de wereldberoemde Mozesbrug.

HALSTEREN
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BERGEN OP ZOOM DOWN UNDER

9 EN 10 SEPTEMBER 2017
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LEPELSTRAAT
9.	Sint Antoniuskerk

Neem een kijkje in het oudste monument van de stad en
maak kennis met de eeuwenoude sporen van een bewogen
verleden. De wandelingen starten zaterdag en zondag om
12.00, 13.30 en 15.00u. Gratis kaarten zijn af te halen bij VVV
Brabantse Wal vanaf 2 september.

Kunsten in de Monumenten is een festival vol historie
en hedendaagse cultuur dat de landelijke Open
Monumentendagen combineert met kunsten. Heel wat
monumenten openen in het tweede weekend van september
hun deuren. Daarin vinden allerlei activiteiten plaats.
Erfgoed, muziek, theater, dans, literatuur en beeldende
kunst komen hier samen. Het thema sluit aan bij het
landelijk thema ‘Boeren, burgers en buitenlui ’.

Kijk voor de deelnemende locaties op

www.kunstenindemonumenten.nl

HALSTEREN

www.kunstenindemonumenten.nl voor het programma.
Zie Facebook voor de laatste nieuwtjes.

1. Sint Antoniusmolen
2. Sint Martinuskerk
3. Sint Quirinuskerk
4. Kerkhof Rust in Vrede
5. Villa de Vijfsprong
6. Heemhuis Hof van Ram
7. Villa De Beek
8.	Fort de Roovere,
Ligneweg/Schansbaan
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Leuk voor kids

Kijk op www.kunstenindemonumenten.nl voor het programma
24

INFORMATIE
U herkent de deelnemende locaties (monumenten,
particuliere panden en buitenlocaties) aan de sleutel:

De meeste locaties zijn geopend:
• zaterdag tussen 10.00 en 17.00u
• zondag tussen 12.00 en 17.00u
•A
 ctiviteiten in en rondom locaties
tussen 13.00 en 17.00u
Entree is gratis (m.u.v. PopMonument)

KUNSTEN OP DE LOCATIES
Op veel locaties zijn er rondleidingen en kunt u genieten van
optredens, verhalen, film & exposities. Op
www.kunstenindemonumenten.nl leest u per locatie wat er
te beleven is. U kunt zo een route op maat samenstellen.
VVV Brabantse Wal
Steenbergsestraat 6 (in het Markiezenhof)
4611 TE Bergen op Zoom
+31 (0)164 277 482
Geopend
info@vvvbrabantsewal.nl
9 september: 11.00-17.00u
www.vvvbrabantsewal.nl
10 september: 12.00-16.00u

SCHADUWSILHOUETTEN EN
BIERVILTJESPROJECT
Bij en in de Arsisgalerie in het St.
Annastraatje nr. 10 vinden bijzondere
activiteiten plaats die alle in het teken
staan van verbinden. Van bezoekers
worden schaduwsilhouetten met elkaar
verbonden. Ook wordt een verbinding
gemaakt met het gerestaureerde
monument de Heerenkamer waarin
vroeger recht werd gesproken.
Deelnemende Arsis kunstenaars zijn:
Manu Dudink, Ewoud Willem van Doorn,
Hans Timmermans, Carla Stout,
Annemarie Dagelinckx, Addy van
Kempen en Corine Heijmans.
Een bijzonder project dit weekend
is het Bierviltjesproject. Ontdek
tegeltjeswijsheden over boeren,
burgers, buitenlui en kunstenaars, in de
binnenstad van Bergen op Zoom en op
de Brabantse Wal. Houd Facebook en
Twitter in de gaten voor alle info.

BERGEN OP ZOOM
1. Startpunt rondleiding Grebbe
2. Startpunt wandelingen o.l.v. gids
3. Theater de Maagd
4. Oude Stadhuis
5. Sint Gertrudiskerk & Peperbus
6. Het Markiezenhof
7. Gevangenpoort
8. Bibliotheek
9. Synagoge
10. Dikke Boom
11. Blokstallen
12. Gebouw-T
13. Bosstraat
14. Galerie Weids Beeld
15. Artotheek 18
16. Sint Catharina kapel
17. Sint Josephplein
18. Moeregrebstraat 80
19. Lectorium Rosicrucianum
20. Gemeentelijk Archeologisch depot
21. Dumontsdreef 2
22. Eigen Haard
23. Hoeve Hildernisse, Hildernisse 1
24.	Ontmoetingskerk
25. Natuurpoort Stayokay
26. Sint Annastraat 10
27. Thaliaplein
28. Heerenkamer
29. West Brabants Archief
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HOOGERHEIDE
30.	Landgoed Mattemburgh,
Antwerpsestraat 181, Hoogerheide
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