
  

Vrienden  Museum  Kasteel  Wijchen 

De stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen zet zich in om de prehistorie en de geschiedenis 
van de eigen lokale en regionale leefomgeving toegankelijker te maken.  
Dit doen wij door: 
 

– het ondersteunen van Museum Kasteel Wijchen; 
– het organiseren van lezingen en andere activiteiten; 
– het in samenwerking met Museum Kasteel Wijchen uitgeven van een reeks katernen die 

meer inzicht geven in de lokale en regionale prehistorie en geschiedenis.  
 

 

 

Nieuwe leden 
  

U kunt de stichting helpen door ook vriend te worden.  
Als vriend krijgt u:  
 

– gratis toegang tot Museum Kasteel Wijchen; 
– de digitale nieuwsbrief MKW (Museum Kasteel Wijchen), enkele malen per jaar;  
– periodieke informatie van de Vrienden (agenda, activiteiten en ander nieuws); 
– een jaarlijks aanbod van een gratis lezing; 
– deelname aan speciale activiteiten voor een Vriendenprijs. 
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Aanmelden als nieuw lid van de Vrienden ? 
 

U wordt Vriend van Museum Kasteel Wijchen door – bij voorkeur! – een e-mail te sturen naar 
hgerritz@gmail.com met de volgende gegevens: naam / adres / postcode / woonplaats  
tel.nr / e-mailadres, onder vermelding van ‘Nieuwe vriend(in) Museum Kasteel Wijchen’.  
 
 
 
 

Geen e-mail? 
Dan kunt u de gevraagde gegevens op onderstaand strookje invullen en dit in het Museum  
afgeven aan de museumbalie, met het verzoek dit door te geven aan de secretaris van de 
Vrienden, de heer H. Gerritz.  
 
 

Contributie 
De contributie bedraagt per jaar € 10 per persoon; voor  2 personen en gezinnen € 15. 
U bespaart ons veel onnodige kosten wanneer u ons machtigt tot gebruik van automatische 
incasso. 

 
 

Hierlangs afknippen 

 
 

Ik geef me op als lid van de VRIENDEN MUSEUM KASTEEL WIJCHEN   
en betaal hiervoor jaarlijks :    ❑ € 10 (1 persoon) 
 

❑   € 15 (2 personen / gezin)
 

  

Naam              ……………………………………………………………….…….. 
 
Adres              ……………………………………………………………….……..                
                                                                                         
Postcode        …………………………………………………………….……….. 
 
Woonplaats   .................................................................................................. 
 
Tel.nr.             ……………………………………………………………………… 
 
E-mailadres  ……………………………………………………………………… 
 
IBAN-nr bankrekening  ……………………………………………………… 

     

Handtekening ……………………………………….…………………………… 
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