
WORDT VRIEND!

Vrienden museum kasteel Wijchen
Ik geef me op als lid van de 

VRIENDEN MUSEUM KASTEEL WIJCHEN 

en betaal hiervoor jaarlijks : 
 ☐ € 10 (1 persoon)   
 ☐ € 15 (2 personen / gezin)
   
Naam ……………………………………………………….…….. m / v 
 
Adres ……………………………………………………………….               
                                                                                         
Postcode ………………………………………………….……….. 
 
Woonplaats ..............................................................................
 
Tel.nr. ………………………………………………………………. 
 
E-mailadres ………………………………………………………… 

Ik voldoe de contributie door middel van:

☐ Machtiging automatische incasso
 
IBAN-nr. bankrekening  
……………………………………………………… 
         
Handtekening 
…………………………………….

☐ Acceptgiro

(Hierbij zal € 1,75 extra in rekening worden gebracht vanwege administratie- en 
verwerkingskosten)



Bent u óók geïnteresseerd in de geschiedenis van Wijchen? Wordt 
dan vriend van de Stichting Vrienden van het Museum Kasteel 
Wijchen. De Stichting wil de inwoners meer zicht geven op en bewust 
maken van hun eigen geschiedenis.  

We doen dit door:

Het ondersteunen van Museum Kasteel Wijchen, o.a. door het 
draagvlak te vergroten. 

Het organiseren van lezingen en andere activiteiten, zoals wandel-of 
fietstochten, excursies.

Het bevorderen van het lokale en regionale onderzoek door het uit-
geven van een reeks katernen; reeds werden uitgegeven: Onder de 
Rijksappel en de Kromstaf. 

Vrienden  Museum  Kasteel  Wijchen

Doet u mee? 
Wordt ook Vriend!

Daarvoor krijgt U:

Gratis toegang tot Museum Kasteel Wijchen 

De digitale nieuwsbrief Museumnieuws (van Museum Kasteel 
Wijchen), enkele malen per jaar. 

De Nieuwsbrief van de Vrienden (agenda, activiteiten, artikelen, 
nieuws), enkele malen per jaar 

Een jaarlijks aanbod van een gratis lezing 

Deelname aan speciale activiteiten voor een Vriendenprijs 

Dat kan door een e-mail te sturen naar vriendenmuseumwijchen@
gmail.com met de volgende gegevens: naam / adres / postcode / 
woonplaats / tel.nr / e-mailadres, onder vermelding van ‘Nieuwe 
vriend(in) Museum Kasteel Wijchen’. Geeft u ook svp aan of u jaar- 
lijks € 10 (1 persoon) of € 15 (2 personen/gezin) wilt voldoen en of u 
dit per acceptgiro wenst te doen of door middel van een Machtiging 
(automatische incasso). Gelieve in het laatste geval uw IBAN rekening- 
nummer en handtekening te vermelden.

Geen e-mail? 
Dan kunt u de gevraagde gegevens op het strookje invullen en in het 
Museum afgeven aan de museumbalie, met het verzoek ze door te 
geven aan de ledenadministratie van de Vrienden. 
Ook kunt u uw gegevens in een enveloppe opsturen naar: 
Secretariaat Vrienden Museum Kasteel Wijchen / Postbus 221 / 
6600 AE Wijchen. 

Aanmelden als nieuwe Vriend?

Die bedraagt per jaar € 10 per persoon; voor 2 personen en gezin- 
nen € 15. U bespaart ons veel onnodige kosten wanneer u ons 
machtigt tot gebruik van automatische incasso.

Contributie


