Uitnodiging Vriendenbezoekdagen
Vorig jaar waren de Nederlandse Vriendenverenigingen van Musea, die aangesloten zijn bij de
Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea, te gast in Gouda vanwege de Algemene
Ledenvergadering van de NFVM.
Op deze ALV hebben we met elkaar afgesproken om Vrienden van de Musea uit het gehele land ‘ons
museum/onze musea’ te laten zien.
In de praktijk betekent dit een warme ontvangst, een rondleiding in desbetreffend museum en
eventueel tips over bezoek aan de binnenstad.
Een aantal musea hebben daarover al afspraken met elkaar gemaakt. De Zutphense Vrienden zijn in
de komende periode welkom in de volgende musea:
Zaterdag 16 maart om 11.00 uur in het Elisabeth Weeshuis Museum, Herenstraat 29, 4101 BR
Culemborg
Zaterdag 13 april om 11.00 uur in de Sjoel, Graaf Hendriksteeg 2, 8081 CH Elburg
Zaterdag 11 mei om 11.00 uur in het Museum Gouda, Achter de Kerk 14 (plus museumcafé), 2801 JX
Gouda.
Op maandag 15 juli ontvangen we in de Musea Zutphen Vrienden uit het land. Vanzelfsprekend bent
u dan ook welkom. In ons Vriendenbulletin zullen we hier meer over melden.
U kunt zich minimaal een week van tevoren aanmelden bij secretaris@vriendenmuseazutphen.nl
Wij geven dan het aantal deelnemers door aan het ontvangende museum. U reist op eigen
gelegenheid naar het ontvangende museum.
Het Elisabeth Weeshuis Museum in Culemborg was vorig jaar tweede bij de uitreiking van de
Gelderse Pauwenveer. Dat is een tweejaarlijkse prijs door het Prins Bernhardfonds beschikbaar
gesteld. Zie ook www.weeshuismuseum.nl
Parkeren ‘Het Hof’ op 200 meter van het museum. Station ligt op 10 minuten (loop)afstand.
Museum Sjoel Elburg presenteert de Joodse geschiedenis op een dynamische, onorthodoxe wijze en
laat daarmee een eigen museaal geluid horen. Voor actuele informatie over tentoonstellingen, zie
www.sjoelelburg.nl
Parkeren op parkeerplaats "Het Schootsveld". Gratis parkeren en minder dan 5 min. Loopafstand tot
de Sjoel. Afstand tot openbaar vervoer is minder dan 5 minuten lopen
Museum Gouda is het museum van de stad. Het huist in een historisch pand, een van oorsprong
middeleeuws gasthuis. Voor meer informatie, zie www.museumgouda.nl
Met de auto: Parkeergarage Q-Park Bolwerk (Sint Mariewal 3). Het is tien minuten lopen. Vanaf het
NS station is het tien minuten lopen naar Museum Gouda.
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