
 
Een museale poppentheaternotitie 

Puppet Pamphlet: a short note from the Puppetry Museum 

Nummer, number 147e 

 Welkom/Welcome 

 Dank voor uw bericht/Thank you for your message 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Hartelijk dank voor uw e-mailbericht. Regelmatig krijgen wij (internationale) verzoeken 

om informatie en vragen over het poppen- en objecttheater. Uiteraard willen wij u graag 

helpen. Heel veel meertalige documenten en boektitels zijn te vinden op onze website 

www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl. Natuurlijk bent u van harte 

welkom in ons museum. Mocht een bezoek niet mogelijk zijn, dan hopen 

wij op uw begrip dat er een financiële bijdrage gevraagd wordt voor de 

tijd die wij aan uw vraag besteden.  

 

Onderzoekskosten 

Als basisbedrag berekenen wij de museumentree plus het gebruik van 

de mediatheek. Eventuele extra kopie-, verzend- en onderzoekskosten 

worden in rekening gebracht. De totaalkosten dienen vooraf overgemaakt 

te worden. Voor extra informatie en inlichtingen, zie: 

http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Doepak144a.pdf, 

http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet132a.pdf 

en https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/Contact. 

 

Betaling 

                           Wij verzoeken u € 17,50 over te maken op rekeningnummer IBAN: 

                           NL63 INGB 0009065864. BIC: INGBNL2A. t.n.v. Stichting 

                           Het Poppenspe(e)lmuseum, Vorchten. Na ontvangst van het bedrag 

                           ontvangt u zo spoedig mogelijk de gevraagde informatie. 

                           Met vriendelijke groet, 

                           Otto van der Mieden 

                           dir.-cons. 

 

 Vrienden van het Poppenspe(e)lmuseum 
Begunstiger 

Bent u al vriend(in) van het museum? Begunstigers ontvangen onze tweetalige digitale 

nieuwsbrieven en informatie over de thema-exposities, activiteiten en bijzondere uit- 

gaven. ‘Vrienden’ hebben tevens recht op gratis toegang tot het museum en het Poppen- 

spe(e)lmuseuminformatiecentrum en krijgen korting op artikelen uit de museumwinkel. 

Incidenteel kan men een aardige geste tegemoetzien. Vriend(in) kan men worden voor 

een bedrag van minimaal € 35,- per jaar. Als begunstiger ontvangt u het eerste jaar een 

bijzondere Poppenspe(e)lkwartetspelposter. 

 

Giften: geef aan het Poppenspe(e)lmuseum 

Met uw gift draagt u bij aan educatieve projecten, restauratie en onderzoek en aan 

bijvoorbeeld bijzondere aankopen en uitgaven. Giften zijn onder bepaalde voor- 

waarden aftrekbaar voor de belasting.  

 

Donatie 

U kunt uw donatie overmaken op bankrekening nr. IBAN: NL63INGB0009065864.  

BIC: INGBNL2A. t.n.v. Stichting Het Poppenspe(e)lmuseum, Vorchten. 
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 Information 

Your message 

 

Dear Madam, dear Sir, 

Thank you for your message. We frequently receive national and international requests 

for information and questions about puppet and object theatre. Of course, we would be 

very pleased to help you. Many multi-language documents and book titles can be found 

on our website: www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl.  

You are welcome to visit our museum. If you are unable to visit us, 

we hope that you do not object to paying a financial contribution 

towards the time that we will spend on handling your request and 

answering your questions.  

 

Research costs 

The basic fee we usually charge are the admission costs to the museum 

plus the visit to the multimedia library. Any print/copy costs and postage 

will also be charged. The total costs should be paid in advance.  

For additional information, please refer to: 

http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Doepak144d.pdf and 

http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamphlet132d.pdf.  

 

Donation 

            Please transfer an amount of € 17.50 to bank account number IBAN: 

            NL63INGB0009065864. BIC code: INGBNL2A in the name of 

            Poppenspelmuseum, Vorchten, the Netherlands. The requested 

            information will be dispatched upon receipt of the amount payable. 

                          With kind regards, 

                          Otto van der Mieden 

                          Director-curator 

 

 Friends of the Puppetry Museum 
Support 

Are you already a friend of the Puppetry Museum? Supporters receive our bilingual, 

digital newsletters and information about themed exhibitions, activities and special 

publications. ‘Friends’ also have free access to the museum and the Puppetry  

Information Centre and can buy items in our museum shop at a discounted price. 

Occasionally, supporters can expect a nice gift. In the first year, sponsors will 

receive a special Puppetry Happy Families poster. 

 

Contribution 

You can become a friend of the Puppetry Museum by donating a minimum amount 

of € 35 a year. Please transfer your donation to bank account number IBAN: 

NL63INGB0009065864. BIC code: INGBNL2A in the name of Poppenspe(e)lmuseum, 

Vorchten, the Netherlands. For extra information, please refer to 

https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/Contact. 

 
 Afbeeldingen/Pictures: Hubertus de Jong © (Hijum, 2013). Digitale publicatie op/Digital publication  

on www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl: klik op de groen gezette woorden voor hyperlinks/click 

on the green words for hyperlinks. Concept/tekst/text: Otto van der Mieden © (2013). 
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