
VRIEND WORDEN VAN 
HET NATIONAAL 
ONDERDUIKMUSEUM?

U kunt dit formulier versturen naar:

Nationaal Onderduikmuseum,
Markt 14, 7121 CS Aalten
of naar info@onderduikmuseum.nl
U kunt het ook afgeven aan de 
balie van het museum.

Voor meer informatie, ga naar 
nationaalonderduikmuseum.nl 

            

Nationaal Onderduikmuseum
Markt 12-16
7121 CS Aalten
T  0543-47 17 97
E  info@onderduikmuseum.nl
Bankrekeningnummer:
NL36 RABO 0310 5037 79
www.nationaalonderduikmuseum.nl

Openingstijden 
Dinsdag t/m zaterdag: 10.00-17.00 uur
Zondag: 13.00-17.00 uur
Maandag: gesloten

Voor informatie over de openingstijden 
tijdens de feestdagen verwijzen wij u 
naar onze website 
www.nationaalonderduikmuseum.nl

De Escaperoom kunt u reserveren op 
www.escaperoom-aalten.nl

BEDRIJVEN EN SCHENKEN
Wilt u als bedrijf iets betekenen voor het 
Nationaal Onderduikmuseum of wilt u als 
particulier dit museum een eenmalige schenking 
doen of opnemen in uw testament: ga naar 
www.nationaalonderduikmuseum.nl, mail naar 
info@onderduikmuseum.nl of bel 0543-47 17 97.

Met het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft 
u het Nationaal Onderduikmuseum toestemming om 
deze gegevens conform het privacy statement te 
verwerken.
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NATIONAAL 
ONDERDUIKMUSEUM
Het Nationaal Onderduikmuseum verhaalt van 
het (over)leven van een gemeenschap in gewone 
en ongewone tijden. Het museum bestaat uit het 
Onderduikmuseum en een uitgebreide collectie over 
de Aaltense historie, waaronder de textielindustrie, 
die belangrijk was voor de ontwikkeling van Aalten, 
de hoornindustrie met zijn unieke karakter en de 
agrarische geschiedenis. 

Het museum heeft ook een ‘Escaperoom voor de 
vrijheid’. Wanneer je deze Escaperoom binnentreedt 
heb je aan de deur met je vrijheid betaald…. In de 
Escaperoom krijg je de vraagstukken en de dilemma’s 
die iedereen zal tegenkomen wanneer hij of zij moet 
vluchten.

Het museum heeft een euregionale samenwerking 
en een breed educatief aanbod. Met wisselexposities 
wordt ingehaakt op diverse thema’s van het museum.

Bent u enthousiast over het Nationaal Onderduik-
museum, draagt u het museum een warm hart toe of 
bezoekt u het museum regelmatig? Steun ons met 
een vriendenlidmaatschap.

Het Nationaal Onderduikmuseum valt offi cieel onder de 
Vereniging Aaltense Musea. Leden van deze vereniging 
hebben een streepje voor op andere bezoekers. 
U kunt kiezen uit verschillende lidmaatschappen met elk 
hun eigen voordelen. Elke gift of bijdrage is van harte 
welkom.

DE LIDMAATSCHAPPEN:

BesteVriend: € 20,- per jaar:

✔ Gratis toegang tot het Nationaal 
Onderduikmuseum voor het hele gezin

✔ Gratis toegang tot de wisselende exposities in het 
Nationaal Onderduikmuseum voor het hele gezin 

✔ Twee keer per jaar De Panne, een uitgave van het 
Nationaal Onderduikmuseum

✔ Digitale nieuwsbrief, waarin u op de hoogte blijft 
van de laatste nieuwtjes

BoezemVriend: € 50,- per jaar:
✔ Alle voordelen van lidmaatschap BesteVriend

✚ Eenmalig met 6 personen in de Escaperoom 
voor de prijs van 4 personen

✚ Cadeau uit de museumwinkel

HartsVriend: € 100,- per jaar

✔ Alle voordelen van lidmaatschap BesteVriend

✚ Eenmalig met 6 personen in de Escaperoom 
voor de prijs van 2 personen

✚ Cadeau uit de museumwinkel

IK WORD LID VAN DE 
VERENIGING AALTENSE MUSEA!

Ik kies voor:
 BesteVriend € 20,- per jaar
 BoezemVriend € 50,- per jaar        
 HartsVriend € 100,- per jaar
 Vriend voor ander bedrag, nl €

 Schenking, voor een bedrag van  

 €
periodiek / eenmalig*

 Ik betaal met een automatische incasso
 Mijn IBAN-nummer is:

Door het invullen van uw IBAN-nummer machtigt 
u de Vereniging Aaltense Musea om het gekozen 
bedrag tot wederopzegging jaarlijks af te schrijven 
van uw rekeningnummer. Of:

  Ik betaal niet automatisch en ontvang graag 
jaarlijks een betaalverzoek.

  Ik wil graag op een andere manier iets 
kunnen betekenen voor het Nationaal 
Onderduikmuseum. Ik wil dat hiervoor contact 
met mij wordt opgenomen.

DHR. / MEVR.*  NAAM EN VOORLETTERS:

STRAAT EN HUISNUMMER:

POSTCODE, WOONPLAATS:

TELEFOONNUMMER:

E-MAILADRES:

DATUM:    HANDTEKENING:

ONDER-
DUIKEN
40-45

Openingstijden:
Di. t/m Za. 10 - 17 uur
Zo. 13 - 17 uur, Ma. gesloten
Groepen op afspraak 
(ook op maandag)

Zo. 13 - 17 uur, Ma. gesloten

AALTENS
ERFGOED

Openingstijden:
Di. t/m Za. 10 - 17 uur
Zo. 13 - 17 uur, Ma. gesloten
Groepen op afspraak 
(ook op maandag)

HOORN
INDUSTRIE

Openingstijden:
Di. t/m Za. 10 - 17 uur
Zo. 13 - 17 uur, Ma. gesloten
Groepen op afspraak 
(ook op maandag)

INDUSTRIE

Di. t/m Za. 10 - 17 uur
Zo. 13 - 17 uur, Ma. gesloten
Groepen op afspraak 

TEXTIEL
INDUSTRIE
TEXTIEL
INDUSTRIE

Openingstijden:
Di. t/m Za. 10 - 17 uur
Zo. 13 - 17 uur, Ma. gesloten
Groepen op afspraak 
(ook op maandag)

CADEAULIDMAATSCHAP
U kunt ook een lidmaatschap cadeau doen! U kunt 
hiervoor langskomen bij de VVV/Museumwinkel. 

ANBI-STATUS
De Vereniging Aaltense Musea heeft een ANBI-status en 
is door de fi scus geheel vrijgesteld van successierechten 
en schenkingsrecht. Wanneer u overweegt ons een 
schenking te doen, kan dat in veel gevallen ook voor u 
interessante fi scale voordelen opleveren.

U kunt uw lidmaatschap of schenking ook regelen via  
www.nationaalonderduikmuseum.nl, mail naar info@
onderduikmuseum.nl of bel 0543-471 7 97.

*   Doorhalen wat niet van toepassing is.


