
Uitnodiging naar het Katwijks museum

Op vrijdagmiddag 15 mei a.s. organiseert het HGK een excursie naar het Katwijks Museum, 
Voorstraat 46 in Katwijk aan Zee. Het museum ligt in het centrum van het oude vissersdorp en is
gehuisvest in een ruim en recent uitgebreid complex. Een voormalige, monumentale 
rederswoning vormt hierbij de blikvanger. Het museum combineert een bijzondere collectie 
schilderijen van buitenlandse en Nederlandse schilders die aangetrokken werden door de 
kunstenaarskolonie Katwijk, met een fraaie verzameling lokale en streekgebonden 
bezienswaardigheden. Koffie/thee met wat lekkers is eveneens een onderdeel van dit bezoek. 
Dit museum is een bezoek meer dan waard.

Wilt u deelnemen aan deze excursie vul dan onderstaande strook in en maak € 7,50 (introducés
€10,00) over op IBAN NL29INGB0000171479 t.n.v. Historisch Genootschap Koudekerk onder 
vermelding van “excursie 15 mei 2020”. Deelname vindt plaats op eigen risico. Vervoer met 
eigen auto of meerijden. Wilt u op de strook aangeven of u wilt rijden? U kunt ook mailen naar 
info@historischgenootschapkoudekerk.com  . Mocht de excursie niet door kunnen gaan, dan 
krijgt u uw deelnemersbijdrage teruggestort.

Wij vertrekken om 13.00 uur vanaf de Ridderhof, dus graag op tijd aanwezig zijn. Onderstaand 
invulstrook kunt u uiterlijk tot en met vrijdag 8 mei inleveren bij Linda Lubbers (Ridderhoflaan 
29, Koudekerk aan den Rijn).
U kunt ook een email sturen naar: info@historischgenootschapkoudekerk.nl 

Indien u een museumjaarkaart heeft, wilt u deze dan meenemen?

Als u zich heeft opgegeven maar toch verhinderd bent, wilt u dan bellen naar: 
Linda Lubbers, 06-23323903

Naam:

Adres:

Telefoon:

Gaat mee met de excursie op 15 mei 2020 met ……… personen en heeft daarvoor de 
deelnemerskosten overgemaakt naar de rekening van het HGK.

Wil indien nodig rijden: ja / nee **

** doorstrepen wat niet van toepassing is.
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