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 Vrienden van het Poppenspe(e)lmuseum 

De collectie van Stichting Het Poppenspe(e)lmuseum is het resultaat van diverse schen-

kingen en tientallen jaren snuffelen in antiquariaten, galeries, boekwinkels en op rommel-

markten. Het museum is in 1984 opgericht door Otto van der Mieden (1945): collectio-

neur, museumdirecteur, conservator en poppenspeler. De collectie vormt de basis voor 

allerlei activiteiten binnen en buiten het museum. Op speelse wijze komt de bezoeker  

in aanraking met de diverse poppenspeltechnieken. Thematentoonstellingen behandelen 

verschillende onderwerpen op het gebied van het (volks)poppenspel  

en aanverwante kunsten. Sinds 2001 is het Poppenspe(e)lmuseum  

een geregistreerd museum. 

 

Begunstigers 

Een museum met zo veel allure als het Poppenspe(e)lmuseum kent 

vele vrienden: mensen die hun hart hebben verpand aan het poppen-

theater en aan de illustere sfeer in en rondom het museum. Volg als 

vriend(in) en donateur van het Poppenspe(e)lmuseum de ontwikkelin-

gen in het poppentheater en ontvang informatie over onze activiteiten. 

Begunstigers hebben uiteraard vrije toegang tot het museum en de 

bibliotheek en krijgen 10% korting op artikelen uit de museumwinkel.  

Incidenteel kan men een verrassende geste op ‘poppenspe(e)lgebied’    

                              tegemoetzien.  

 

 Voordelen 

De band tussen het Poppenspe(e)lmuseum en zijn ‘vrienden’ biedt voor beide partijen 

voordelen. De vrienden kunnen voor een aantrekkelijk bedrag genieten van de vele mu-

seale activiteiten, terwijl het museum kan rekenen op de steun en belangstelling van een 

vaste achterban. U kunt op ieder gewenst moment ‘vriend(in)’ worden. Het lidmaatschap 

loopt van 1 september t/m 31 augustus en wordt jaarlijks verlengd. Een opzegging dient 

twee maanden van tevoren te worden gemeld.  

 

 Bijdrage 

Word vriend(in) voor een bedrag van € 65,- per jaar. Meer is natuurlijk ook mogelijk.  

Na ontvangst van uw eerste betaling krijgt u een prachtige poppentheaterposter cadeau. 

Uw donatie kunt u overmaken op BIC: INGBNL2a. IBAN: NL63 INGB 0009065864 

t.n.v. Stichting Het Poppenspe(e)lmuseum. 

 

 Poppenspe(e)linformatiecentrum 

 Wilt u meer te weten komen over het poppentheater? Raadpleeg dan eens het poppen-

theater-abc op www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl of www.poppenspelmuseum.nl. 

 Onze museumbibliotheek omvat meer dan 9000 internationale werken. Op verzoek zijn 

deze te raadplegen. In de Poppenspe(e)lmuseumwinkel zijn divers documentatie-

materiaal, spelletjes en unieke briefkaarten met afbeeldingen van poppenkastfiguren 

verkrijgbaar. 
 

 Afbeelding: Jan Klaassen, Katrijn en het Kakeltheater. Illustratie: Ad Swier, ’s-Heerenbroek (1984). 

 Bijlage: Inschrijfformulier lidmaatschap ‘Vrienden van het Poppenspe(e)lmuseum’.  
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 Lidmaatschap 

 Ik word graag (weer) vriend(in) van het Poppenspe(e)lmuseum. 

 

                            Naam 

 

                            Adres 

 

Postcode      

 

Woonplaats 

 

E-mailadres 

 

Telefoon 

 

Mijn jaarlijkse bijdrage van  €     (minimaal € 65,-) 

zal worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL63 INGB 

0009065864 t.n.v. Stichting Het Poppenspe(e)lmuseum. 

N.B. Stichting Het Poppenspe(e)lmuseum is door de Belasting- 

dienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en  

             heeft dus de ANBI-status. Hierdoor zijn giften aan de stichting 

             mogelijk fiscaal aftrekbaar. 

 

                            Handtekening 

                             

                            Datum 

 

 Vriendenvoordelen 

 Begunstigers van het Poppenspe(e)lmuseum hebben de volgende privileges: 

 - Recht op gratis toegang tot het museum. 

 - Gratis gebruik van de bibliotheek. 

 - Incidenteel informatie over onze activiteiten. 

 - Elk jaar een verrassende geste. 

 - Korting van 10% op artikelen uit de museumwinkel. 

 

 Adres 

Jan Klaassen, Katrijn, hun kornuiten en Otto van der Mieden – bewoners 

van het Poppenspe(e)lmuseum – danken u voor uw lidmaatschap en heten 

u van harte welkom in hun prachtige buitenverblijf. 

  

 Dit formulier kunt u sturen naar: 

Vrienden van het Poppenspe(e)lmuseum 

 Kerkweg 38 

 8193 KL Vorchten NL 

 
 Afbeelding: Jan Klaassen, Katrijn en het Kakeltheater. 

 Illustratie: Ad Swier, ’s-Heerenbroek (1984).  

 Bijlage bij: ‘Vrienden van het Poppenspe(e)lmuseum’. 

 


