Museum van Egmond Zuiderstraat 7 Egmond aan Zee
www.museumvanegmond.nl
Het museum was geopend van 28 april t/m 4 november.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 14.00 – 17.00 uur
Bijzondere openingstijden (van 11.00 – 17.00 uur) gelden voor de
jaarlijks terugkerende Visserijdag (3e zaterdag in juni) en de
Open Monumentendagen.
Entree Є 4,--, kinderen tot 12 jaar Є 2,00. Houders museumjaarkaart
en donateurs gratis.
Voor de oudere kinderen ligt een zoekspel klaar. Een goede oplossing
geeft kans op een prijs.
Voor groepen is na afspraak met mevr. C. Bronner (tel. 072 –
5064108) (ook met een rondleiding) het hele jaar door bezoek
mogelijk. Een rondleiding kost Є 30,- extra. Maximale groepsgrootte:
15 personen.
Vanaf 1 januari 2008 is het mogelijk in het Museum van Egmond te
trouwen. Voor inlichtingen kunt u bellen met mevr. L. de Vries,
tel. 072 – 5061318.
De permanente tentoonstelling is gericht op het verleden van de
drie Egmonden, vanaf de prehistorie tot aan de jongste geschiedenis.
Sinds 2012 beheert ons museum ook de collectie van het Museum
Prins Hendrik de Zeevaarder (Voorstraat 41, Egmond aan Zee). Het
museum is het gehele jaar geopend van 10.00 - 17.00 uur.
Beide musea kunnen op afspraak ook gecombineerd bezocht worden.
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Voorwoord
Nog even en de tentoonstelling “Roeland Koning en de Derpers” is
voorbij. Op 4 november gaat de deur van de tentoonstelling dicht en
kunnen wij terugzien op een buitengewoon mooie en zeer goed
bezochte tentoonstelling.
Dankzij de grote inzet van alle vrijwilligers en met veel dank aan
Carla Kager is het een groot succes geworden en werden we beloond
met veel nieuwe donateurs van het Museum van Egmond. De vele
positieve reacties die wij op deze tentoonstelling kregen waren
hartverwarmend en veel verhalen over de kunstenaar en de personen
die hij afgebeeld had gaven ons een inkijkje in de periode waarin dit
alles zich afgespeeld heeft. Een periode van heel veel armoede en
zorg die diepe sporen bij de bevolking heeft achtergelaten.
Dus is nu het moment aangebroken dat de vele bruiklenen weer
teruggaan naar hun rechtmatige eigenaren en we ons kunnen gaan
richten op een nieuwe tentoonstelling. Op dit moment wordt er een
fotoboek samengesteld van oude beroepen zoals die in het Egmond
van omstreeks 1900 werden uitgeoefend. Het Museum van Egmond
en de werkgroep Klederdracht werken hier van harte aan mee om dit
tot een succes te maken. Een uitstekend onderwerp om in een
tentoonstelling te laten zien.
Het Museum van Egmond hoopt u dan ook weer het volgende
seizoen met een prachtige tentoonstelling te kunnen begroeten.

Jan Apeldoorn,
voorzitter Museumbestuur
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Natuurlijk kunnen wij nieuwe artikelen voor de volgende
Museumbode gebruiken. Heeft u wetenswaardigheden, anekdotes
of (zelf meegemaakte) verhalen over Egmonds verleden,
bijvoorbeeld over de visserij, scheepvaart of de oorlog, schrijf,
mail of bel dan a.u.b. naar de redactie:
Annie Zwaan
Wilhelminastraat 70
1931 BS EGMOND AAN ZEE
tel. 072-5065591
E-mail: koning.zwaan@quicknet.nl
Sluitingsdatum voor inlevering kopij: 15 maart en 15 oktober.
De Museumbode is nu ook (in kleur) te lezen op onze
VERNIEUWDE website www.museumvanegmond.nl onder het
kopje “donateurs”.
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ANBI
De belastingdienst heeft de Stichting Museum van Egmond erkend
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel daarvan
voor u is dat uw donatie(s) aan de Stichting kunnen meetellen bij een
giftenaftrek op uw belastbaar inkomen.
U kunt een gift op twee manieren doen:
als periodieke gift (u hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks
een gift doet aan de Stichting Museum van Egmond), of
als gewone gift (u doet de gift eenmalig of hebt niet laten
vastleggen dat u meerdere giften aan de Stichting Museum
van Egmond gaat geven).
Uw gift moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om aftrek te kunnen
krijgen (voor meer informatie hierover zie www.belastingdienst.nl).

Een impressie van de activiteiten van het Museum van
Egmond over het jaar 2018
Bestuursvergaderingen.
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 10 keer vergaderd met als
vaste agendapunten:
- Verslag vorige vergadering.
- Binnengekomen en uitgaande post.
- Bruiklenen, schenkingen en aankopen.
- Public relations
- Stand van zaken financiën.
- Mededelingen en rondvraag.
Tentoonstelling 2018
De opening van de tentoonstelling op 28 april dit jaar was een
overweldigende happening en het museum was tot elk hoekje gevuld
met genodigden waaronder de burgemeester, de bruikleengevers van
de schilderijen, familie van de schilder en van de geportretteerden, de
vrijwilligers en een aantal mensen van de Klederdrachtgroep.
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(Opening van de tentoonstelling. Foto Annie Zwaan)

De tentoonstelling ging dit jaar over het leven en de werken van de
schilder Roeland Koning die aan het begin van de vorige eeuw een
tijd in Egmond aan Zee woonde. Carla Kager heeft voor het museum
de tentoonstelling voor een heel groot deel voorbereid en verzorgd.
Zij heeft het mogelijk gemaakt dat een flink aantal particulieren hun
schilderijen aan het museum in bruikleen wilden geven. De nieuwe
aanbouw die dit jaar in gebruik is genomen werd hiervoor ingericht.
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Omdat de ruimte van het museum beperkt is kon niet alles worden
tentoongesteld. En om de schilder niet te kort te doen heeft Carla
daarom, in opdracht van het museum en in samenwerking met
Stichting Historisch Egmond, een prachtig boek uitgebracht om meer
werk en informatie naar voren te kunnen brengen. Dit was een enorm
succes. Want ondanks de flinke oplage is het boek, nu al na een paar
maanden, nagenoeg uitverkocht.
Verbouwing museum
Na bijna anderhalf jaar intensieve voorbereidingen ging dan eindelijk
een lang gekoesterde wens van het bestuur van het museum in
vervulling. In het najaar van 2017 werd begonnen met de nieuwe
aanbouw. Eerst moest er heel veel verhuisd worden in het museum en
nog meer werk veilig gesteld worden voor stof en vuil. Het grote
werk werd verricht door aannemersbedrijf Martijn de Groot uit
Egmond aan den Hoef. Medio maart waren de aannemer, elektricien,
loodgieter en vloerenlegger klaar en kon het schoonmaken en
herinrichten van het museum beginnen. Een flinke klus, maar mede
dankzij de hulp van onze fantastische vrijwilligers werd dit geklaard.
Eind april was alles op orde voor de opening van het nieuwe seizoen.
Monumentenweekenden
Op 9 en 10 september waren de Open Monumentendagen en was de
entree vrij. Op deze dagen beheren de leden van het bestuur het
museum in plaats van de vrijwilligers. Mede door de mooie
tentoonstelling mochten we dit jaar een heel groot aantal bezoekers
welkom heten en helemaal dit weekend. We mogen terugkijken op
een geslaagd weekend.
Public relations museum
Omdat Margareth Edel haar taak als PR medewerker had neergelegd
zat het bestuur aanvankelijk zonder. Maar ondanks haar drukke werk
met voorbereiding van de tentoonstelling, het schrijven van het boek
en nog ontelbare andere taken, zag Carla Kager ook nog tijd om voor
het museum de PR te verrichten. Het verzorgen van diverse
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persberichten in de plaatselijke en regionale kranten tot ver buiten
onze provincie, ontwerpen en verspreiding van foto’s, PR, kaarten en
affiches werd door Carla voortvarend opgepakt. Maar helaas, ook
Carla heeft besloten te stoppen aan het eind van dit seizoen.
Bij deze wil ik een oproepje doen. Misschien voelt u zich de
geroepen persoon om deze taak te gaan vervullen of kent u iemand in
uw omgeving die een geschikte kandidaat kan zijn. De contactgegevens vindt u verder in dit blad.
Donateursavond 2018
De jaarlijkse donateursavond was dit jaar op 22 maart in de
restaurantzaal van de Prins Hendrik Stichting. Deze avond werd
verzorgd door Carla Kager naar aanleiding van het thema van de
Kjaarlijkse tentoonstelling van het museum “Roeland Koning en de
Derpers” en het boek met de gelijknamige titel dat is geschreven
door Carla. Het was een druk bezochte avond en de presentatie was
ook zeer geslaagd. De avond ging te snel voorbij.
Trouwen in het museum
Diverse trouwerijen hebben in het museum plaatsgevonden. Het is
soms een beetje improviseren maar telkens blijkt dat het museum een
sfeervolle plaats is om te trouwen. Een extra belasting voor de
vrijwilligers, maar heel leuk om te doen. Heeft u belangstelling om
ons als vrijwilliger te komen helpen, vele handen maken nu eenmaal
licht werk, neem dan gerust contact met ons op. We kunnen u
verzekeren dat u in een heel gezellig team terecht komt.
Museumbode
De redactie van de museumbode wordt nog steeds op een prima wijze
door Annie Zwaan verzorgd en daar zijn we heel erg blij mee.
Diverse artikelen zijn door vrijwilligers aangeleverd om de inhoud te
verrijken, daarvoor onze dank. Mocht u het leuk vinden om ook eens
een stukje te schrijven over vroeger of nu, aarzel dan niet en stuur het
ons toe.
7

Onderhoud museum
Het afgelopen jaar is er aan het gebouw geen onderhoud geweest
naast de grote verbouwing. Wel zijn de buitenobjecten zoals o.a. het
anker en de zeemijn onder handen genomen. Ook is er een hekje
gemaakt en een schelpenpad aangelegd bij de nieuwe aanbouw. Deze
winter krijgen de muren in de nieuwe tentoonstellingsruimte een
ander kleur, nl. middengrijs. De muren waren eerst wit maar
middengrijs maakt dat de schilderijen en andere werken beter tot hun
recht komen.
Schenkingen
In 2018 zijn heel veel voorwerpen aan het museum geschonken. Het
is verheugend dat steeds meer mensen op deze wijze willen helpen
met het aanvullen van onze collectie. Zij kunnen ervan overtuigd zijn
dat wij de nieuwe aanwinsten met zorg behandelen. De voorwerpen
worden stuk voor stuk geregistreerd en op verantwoorde wijze
bewaard. In de meeste gevallen komen zij in aanmerking om –
permanent of af en toe – te worden tentoongesteld. Omdat we maar
een heel klein museum zijn, zijn we soms genoodzaakt spullen niet
op te nemen. Het liefst aanvaarden wij stukken die in het belang van
de geschiedenis van de Egmonden zijn.
Vrijwilligers
Dit jaar hebben zich gelukkig een aantal nieuwe vrijwilligers
aangemeld. Zij hebben dit seizoen al volwaardig meegedraaid naar
volle tevredenheid van iedereen. Helaas zijn ons dit jaar ook twee
heel goede vrijwilligers ontvallen door een ongeneeslijke ziekte. Wij
zullen hen als persoon maar ook hun kennis en kundigheid heel erg
missen.
Waar we niet aan voorbij mogen gaan is de fantastische inzet van
onze vrijwilligers in welke hoedanigheid dan ook. Het bestuur wil
deze vrijwilligers dan ook enorm bedanken voor deze inzet. Hun
werk is voor Egmond en de Egmonders van de toekomst van groot
belang. Op deze wijze kan de onschatbare geschiedenis worden
bewaard en tentoongesteld en daardoor levend en boeiend gehouden.
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Voor de vrijwilligers werd dit jaar, voor het museumseizoen begon,
een uitje georganiseerd naar het Bunkermuseum in Egmond aan Zee
nadat we eerst lekker koffie met overheerlijke appeltaart hadden
genuttigd in de Windwijzer aan de Boulevard. Na het bezoek aan het
Bunkermuseum sloten we de dag af met een hapje en een drankje bij
een van de vrijwilligsters. Dit najaar volgt nog een gezellige avond
om het seizoen af te sluiten.
Sponsors
Het bestuur wil langs deze weg alle sponsoren bedanken. Dit jaar
willen wij bij naam noemen Bakker brilmode voor het sponsoren van
het museumraadspel. Drankenhandel Meijer. Al jaren verzorgt
drankenhandel Meijer de consumpties tijdens de opening van het
museum voor het nieuwe seizoen. En Willems’ Vissuper voor de
overheerlijke haringschotel, ook tijdens de opening van het nieuwe
seizoen.
Ella van der Zeijden, secretaris.

De klederdrachtgroep
“Mooi hé, dat zouden we eigenlijk hier ook moeten hebben” zei
Henny Weel van de ondernemersvereniging tegen me tijdens de
Visserijdag in 2016. We hadden die dag de klederdrachtgroep van
Katwijk uitgenodigd, het trok veel bekijks. Ik zei tegen Henny dat dat
best mogelijk is, maar dan moeten we de juiste mensen bij elkaar
krijgen. Immers, in 1977 was het zo dat tijdens “1000 jaar Egmond”
naaimachines overuren maakten en men massaal in klederdracht aan
de feestelijkheden deelnam. We organiseerden een tweetal infosessies in Post aan Zee met als doel om voor Visserijdag 2017 een
eigen Egmondse klederdrachtgroep te hebben en zo ontstond er
weldra een hechte groep die op de Visserijdag zelfs nog groter bleek
dan de Katwijkse delegatie. Er werd een onderkomen gevonden in de
kelder van de Prins Hendrik Stichting en genaamd “Genootschap van
de zijde” (zijde = Hollandse kust) als werkroep bestempeld van het
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Egmonds museum zodat het oprichten van een aparte vereniging niet
nodig was. Inmiddels heeft de klederdrachtgroep al de nodige
evenementen in den lande bezocht, waarbij tussen de Volendammers,
Scheveningers en Urkers ook de naam Egmond niet onopgemerkt is
gebleven bij het publiek. In Egmond was de dracht bij de vrouwen de
gewone Noord-Hollandse dracht zoals deze boven het IJ werd
gedragen. Daar waar het over Derpers gaat waren er vooral bij de
mannen zaken waarmee men zich onderscheidde van de rest. De
visserstruien, waarvan op Derp twee variaties bestaan, maakten het
onderscheid tussen de Derpers en de omliggende dorpen, maar zeker
onderscheidde men zich hiermee als men zich tussen het overige
vissersvolk begaf. Met de klederdrachtgroep hebben we ons
voorgenomen om kwalitatief de lat hoog te leggen en zodoende
gebruiken we echte wol, katoen en linnen, synthetische zaken zijn
uiteraard uit den boze. “Samen kun je veel” en zo zijn er diverse
breisters die truien en hooskousen breien. Een mevrouw van 94 uit de
Prins Hendrik Stichting haakte de traditionele NoordKennemerlandse werkmutsjes, een 84-jarige klompenmaker snijdt
met de hand de Derper “olsters”, en de mandenvlechter vlecht de
Egmondse draagmanden, die destijds zo kenmerkend voor het
strandvolk waren. Met de nodige donaties beschikt de groep over een
klein spaarpotje waaruit we de materialen kunnen aanschaffen. Een
beetje argwaan is vele Derpers eigen en kreten als “dat lukt je nooit”
of “jooi, dat oudt gien stand”, zijn inmiddels al verstomd en men
heeft het idee omarmd. Door ook veel te werken met werkdracht,
zwaar verstelde en doorleefde broeken, boezeroenen, boezels en
jakjes aangevuld met rekwisieten en gebruiksvoorwerpen hoopt de
klederdrachtgroep een plaatje te laten zien zoals het alledaagse
straatbeeld er uit zag zo’n honderd jaar geleden.
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(De klederdrachtgroep kijkt toe terwijl Carla Kager hun boeken signeert.
Foto Frits van Eck)

Bob Kos

‘Roeland Koning en de Derpers’: tentoonstelling 2018
en boek
Het begon in het najaar van 2017 toen het museumbestuur me vroeg
om in de aangebouwde nieuwe ruimte een tentoonstelling te
organiseren met Egmonds werk van de schilder Roeland Koning
(1898 – 1985). Vereerd met die opdracht en geholpen door met name
Simon Blok, Ella van der Zeijden en Gerard Wijker, is die
tentoonstelling tot stand gekomen. Ook andere
bestuursleden/vrijwilligers hielpen waar nodig, want het was een
flinke klus. Zo moesten er contracten, verzekering en soms ook
vervoer worden geregeld en de PR. Ook de beveiliging en borging
van de schilderijen werd aangepast en zo kwamen we nog wel wat
‘dingetjes’ tegen. Bij elk schilderij kwam een verhaal en Bob Kos
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ontfermde zich over het Derper schuurtje. Het was best spannend,
want de tentoonstelling was pas één dag voor de opening klaar.
Cootje Bronner, die zovele exposities organiseerde, heeft zich er vast
wel eens zorgen om gemaakt. Intussen was ook de rest van het
museum ook weer mooier gemaakt.
Het boek bij de tentoonstelling
Het bestuur wilde ook graag een brochure over het werk van de
schilder en dat werd een boek met dezelfde naam als de
tentoonstelling. Dat kon alleen lukken doordat ik in 2012 en 2013 al
veel onderzoek had gedaan naar de schilder, de Egmondse
schilderijen en de mensen die er op staan. Verschillende Egmonders
hebben me opnieuw goed geholpen en onmisbaar was de hulp van
Frits van Eck bij de fotobewerking. Het begon echter met het
vertrouwen dat het museumbestuur in het project had. Want een boek
uitgeven is toch een investering en je weet van tevoren niet of je die
kan terug verdienen. Aangevraagde subsidies voor het gehele
Koning-project werden afgewezen, maar gelukkig waren er voor het
boek direct al sponsors die een aantal exemplaren afnamen en zo is
het allemaal heel goed verlopen, mede dankzij een geweldig goede
samenwerking met uitgeverij Pirola in Schoorl en met St. Historisch
Egmond.
Bijna uitverkocht
De opening van de tentoonstelling was drukker bezocht dan ooit en
bovendien werd de altijd actieve vrijwilliger Lia de Vries geridderd.
De klederdrachtgroep beeldde twee schilderijen uit en de leden ervan
waren tevens gastheren en gastvrouwen. Ze kregen tot hun verrassing
voor al hun medewerking het boek cadeau. Eerder hadden ook de
vrijwilligers van het museum een exemplaar ontvangen. De
tentoonstelling trok ongeveer 3000 bezoekers (het juiste aantal is nu
ik dit schrijf nog niet bekend; het is veel meer dan normaal) en ook
de rondleidingen en presentaties over de schilder werden
gewaardeerd. Dit alles bracht samen met de boekenverkoop en de
opbrengst van de donateurs een mooi centje op. De boeken zijn bijna
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uitverkocht. Ze zijn nog te koop bij Huys Egmont, Slotweg 46
Egmond aan den Hoef en mogelijk heeft Dekker & Dekker er nog
een paar.

(De pas geridderde Lia de Vries geflankeerd door Bob Kos (links) en Jan de
Waard op de ochtend van de opening van de tentoonstelling. Foto Frits van
Eck)

Schilderijen retour
Nu ik dit schrijf, moeten er afspraken worden gemaakt over het
ophalen of terugbrengen van de schilderijen. Gelukkig blijven er vier
werken achter die het museum in bezit heeft en ook de reproducties
op hard materiaal op ware grootte van twee krijttekeningen die in
koninklijk bezit zijn.
Ik kijk met voldoening terug op het afgelopen jaar en wil iedereen
bedanken voor de fijne samenwerking, zeker ook de vrijwilligers die
dienst hebben gedaan op zoveel mooie zomerse middagen.
Carla Kager
13

(O.a. dit schilderij van Roeland Koning met Engel Kok en Jane Visser (Jane
Kiep) gaat in november weer terug naar de eigenaar. Foto Cor van
Weelden)
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De pinck
Sinds het vorige nummer van de museumbode is er veel gebeurd. In
het begin van de zomer hebben we in Akersloot gelegen om wat te
oefenen in het afmeren enz. Begin juni, in het Pinksterweekend,
lagen we in Alkmaar Kaeskoppenstad.

(De pinck in Alkmaar. Foto Berthold Gmerek)

Half juni was weer de Egmondse Visserijdag met de pinck op het
strand en de visveiling op het Pompplein, maar wel zonder loods.
Helaas werd in deze periode onze secretaris Klaas Wijker ernstig
ziek, zo erg zelfs dat hij spoedig overleed. Hij kan de opening van het
nieuwe onderkomen helaas niet meer meemaken.
In de periode dat er geen evenementen waren lag de pinck op het
terrein van voormalig benzinestation Genet. De gloeiende hitte heeft
geen goed gedaan aan de pinck, ondanks voorzorgsmaatregelen.
Begin september lag de pinck weer in Spakenburg, aan de kant van
de botterwerf, dit in verband met lekkage door de droogte en de
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noodzakelijkheid walstroom bij de hand te hebben. Een week later
lagen we, tijdens het Open Monumentenweekend, in de voormalige
vissersplaats Elburg. Daarna kwam de pinck met een tussenstop te
Nauerna weer terug op Egmond.
Het zal de meeste mensen niet zijn ontgaan, maar de
bouwwerkzaamheden bij de KNRM, ERB en de Egmonder Pinck
lopen ten einde. De kale loods werd nog voor de bouwvakvakantie
opgeleverd zodat we aan de gang konden om de boel in te timmeren
en in te richten. Op moment van schrijven is het bijna klaar en de
opening staat gepland op 10 november. Er is op deze dag en daarna
gelegenheid om onze nieuwe loods te komen bekijken. U bent van
harte welkom.

(De nieuwe loods. Foto: KNRM)

Jan Sander
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Oproep voor nieuwe vrijwilligers (M/V)
Het Museum van Egmond beschikt over een hele gezellige en
enthousiaste groep vrijwilligers. Zij zorgen er de hele zomer voor dat
het museum open is en de bezoekers gastvrij worden ontvangen.
Het is heel leuk en interessant om de bezoekers te spreken en de
meeste bezoekers zijn ook heel geïnteresseerd en vertellen zelf weer
verhalen. Bijvoorbeeld over hoe ze in koloniehuizen hebben gezeten
of dat hun opa ook visser was. De meest leuke reacties krijg je als je
enkele uurtjes achter de balie zit.
Sommige vrijwilligers doen ook andere klusjes voor het museum
zoals onderhoudswerk, timmerklussen of het poetsen van de vitrines.
Wat het ook is, het geeft voldoening en je hoort er bij.
Graag willen wij de groep uitbreiden met een paar nieuwe
vrijwilligers. Je hoeft geen speciale kwaliteiten te hebben, alleen wat
enthousiasme voor het museum. We werken je goed in en verder is
het heel gezellig. Het aantal uren dat je dienst wilt draaien is
helemaal vrij. We werken niet met strakke roosters.
Voel je er wat voor, neem dan contact op met:
- Lia de Vries
- Cootje Bronner

(tel. 072-5061318)
(tel. 072-5064108)
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Adressen
Bestuur
J.P.Th. Apeldoorn (voorzitter)
tel. 072 - 5063411
Herenweg 13 b, 1935 AA Egmond Binnen
B. Kos (bestuurslid)
C. Bronner-Hazenberg (bestuurslid)
tel. 072 - 5064108
Pr. Margrietlaan 24, 1934 EL Egmond aan den Hoef
A. Genet (penningmeester)
tel. 072 - 5335498
De Ronge 62, 1852 XD Heiloo
G. Wijker (bestuurslid)
tel. 072 - 5063480
Zeeweg 39, 1931 VH Egmond aan Zee
E. v.d. Zeijden, (secretaris)
tel. 072 - 5064912
Zeeweg 20, 1931 VJ Egmond aan Zee
Ledenadministratie
C. Swart
tel. 06 - 24477984
Boonakkersteeg 8b, 1935 BK Egmond-Binnen
Organisatie vrijwilligers
L. de Vries-van Pel
tel. 072 - 5061318
Boulevard Ir. De Vassy 15/A, 1931 CN Egmond aan Zee
Redactie en vormgeving Museumbode
A.C. Zwaan (koning.zwaan@quicknet.nl) tel. 072 - 5065591
Wilhelminastraat 70, 1931 BS Egmond aan Zee
Bankrekening
Rabobank: NL84RABO0315770112 t.n.v. St. Museum van Egmond
ING: NL32INGB0000040087 t.n.v. St. Museum van Egmond
E-mail: info@museumvanegmond.nl
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Donateur worden
Om ook in de toekomst onze activiteiten te kunnen continueren en
nieuwe activiteiten te ontwikkelen, is uitbreiding van het aantal
donateurs noodzakelijk.
Uw jaarlijkse bijdrage kunt u zelf bepalen met een minimumbijdrage
van Є 15,00, inclusief uw badgasten Є 20,00. Als donateur kunt u het
museum met uw gezin gratis bezoeken.
Wilt u het Museum van Egmond ook steunen, dan kunt u zich als
donateur opgeven door invulling van onderstaande gegevens en:
-

inlevering bij dhr. G. Wijker
Zeeweg 39, 1931 VH Egmond aan Zee
per mail naar: info@museumvanegmond.nl
verzending naar: St. Museum van Egmond,
Postbus 193, 1930 AD Egmond aan Zee
-----------------------------------------------------------------------------------Naam en voorletters……………………………………………
Adres ………………………………………………………..
Postcode/Woonplaats ………………………………………...
Telefoonnummer ……………………………………………..
E-mailadres …………………………………………………..
Jaarlijkse bijdrage: Є …………………………………………
0 ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen en
verwerkt.
Datum:

Handtekening:

…………………….

…………………………
20

