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Het licht zien
We kijken er naar uit! In oktober 
start de tentoonstelling in het licht 

van Cuyp. Door de pandemie is 
deze tentoonstelling al meerdere 
keren uitgesteld.  
      Albert Cuyp waarvan veel men-

sen de associatie hebben met Am-
sterdam hoort echt bij Dordrecht. 

Vorig jaar was het  jaar geleden 
dat hij aan de Nieuwe haven in 
Dordrecht werd geboren. Cuyp 
heeft zijn hele leven in Dordrecht 

gewoond en ontwikkelde zijn 
eigen stijl die vooral opvalt door 

zijn idyllische landschappen met 
ruiters en koeien in nevelachtig 

zonlicht. Met name hoe Cuyp het 
licht wist te vangen was voor velen 
een inspiratie. Zo worden in dat 

licht op de tentoonstelling werken 
van de grote Engelse landschap-
schilders als Gainsborough, Con-

stable en Turner getoond. Dat deze 
belangrijke werken uit Engeland 

en Amerika aan ons museum wor-
den uitgeleend geeft aan dat ook 
de internationale museale wereld 
vertrouwen heeft in het Dordrechts 

museum. 
      Cuyp ontdekte hoe je het licht 

kon weergeven door zijn verf te 
mengen. Nu we hopelijk de pande-
mie onder controle krijgen komt er 
ook weer ruimte om Cuyps licht te 

zien, misschien zelfs de wereld met 
nieuwe ogen te bekijken. Laten we 

samen deze ontdekkingsreis 
maken en genieten van deze prach-

tige schilderkunst. Misschien inspi-
reert de tentoonstelling u om 
anderen ook mee te laten genieten 

en lid te maken van onze vereni-
ging. 

Japer Meijer, voorzitter 
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VDM berichten

Bericht van de secretaris 

 

WBTR 
Met ingang van 1 juli 2021 is de Wet be-

stuur en toezicht rechtspersonen 

(WBTR) in werking getreden. Het be-

stuur is momenteel aan het inventarise-

ren hoe deze wet gestalte zal krijgen in 

onze vereniging. Met deze wet worden er 

strengere eisen gesteld aan het handelen 

van bestuursleden. Zo zijn er regels op-

gesteld over taken, bevoegdheden, ver-

plichtingen en aansprakelijkheid, om 

onder meer wanbestuur en onverant-

woordelijk financieel beheer te voor-

komen. U wordt op de hoogte gehouden 

over deze wetsimplementatie binnen 

onze vereniging. 

 

Kascommissie 
Naar aanleiding van de oproep voor een 

nieuw lid van de kascommissie hebben 

zich drie leden gemeld. De heer Nils de 

Neef was het eerste lid dat zich aan-

meldde. Hij zal dit jaar zitting nemen in 

de kascommissie. Het bestuur dankt de 

overige personen die zich hadden aange-

meld. 

 

 

Vacature commissie  
ledenadministratie 
De ledenadministratie bestaat momen-

teel uit twee personen: de heer Jos Faaij 

en de heer Nico Mookhoek. Graag wenst 

de commissie uitbreiding met een extra 

lid. De werkzaamheden betreffen onder 

meer het verzenden van de welkomst-

pakketten voor nieuwe leden en het ver-

zenden van de ledenpasjes in december. 

De commissie komt regelmatig bijeen op 

woensdagochtend op de zolder van het 

museum. Voor meer informatie of aan-

melding kunt u zich wenden tot de secre-

taris via 

richard@verenigingdordrechtsmuseum.nl

Personalia
 
In memoriam Dick Timmer-
mans  –  

 

Dick is meer dan vijftien jaar een 

trouwe en toegewijde vrijwilliger 

geweest van de VDM ledenadmi-

nistratie. Hij heeft daarbij veel 

werk verzet en de overgang uitge-

voerd van het traditionele papie-

ren systeem, de kaartenbak, naar 

het digitale systeem. Dick hield 

van kunst en mocht graag door 

ons museum dwalen. Zelf schil-

derde hij heel verdienstelijk. Wij 

missen in hem een heel vriende-

lijke collega met veel gevoel voor 

humor. 

 

Jos Faaij 

Cuyp-reis  
In oktober worden alle deelnemers van 

de Engelandreis aangeschreven en op de 

hoogte gesteld van de definitieve invul-

ling. De reis gaat plaatsvinden op 4 t/m 8 

mei 2022.                Nelleke Smits-Oerlemans 

          ––––––––––––––––––––––     –––––––––––––––––––– 
 
VDM ledenwerfactie 
De ledenwerfactie van begin juni heeft  

14 nieuwe leden opgeleverd. Wij danken 

u hartelijk voor uw inspanning. Het is 

van groot belang om het ledental van 

VDM uit te breiden: wij steunen Dord-

rechts museum, jonge kunstenaars door 

middel van onze nationale kunstprijs De 

Scheffer en Dordtse kunstenaars met het 

curatorenprogramma. Ook hebben wij 

onlangs een restauratiefonds opgericht 

voor behoud van onze collectie binnen 

DM. 

Wij willen u  nogmaals vragen om bin-

nen en buiten uw kennissenkring te wij-

zen op het belang van onze vereniging en 

uiteraard ook van ons prachtige mu-

seum.  

Een duolidmaatschap vanaf sep-
tember  is geldig tot  januari 
 voor slechts  ,-. Ook bie-

den wij een Hoogtepuntenrondlei-
ding aan voor nieuwe leden, en 

geïnteresseerden in een VDM-lidmaat-

schap, op zaterdag 9 oktober en zaterdag 

13 november. De entree voor het mu-

seum dient u dan zelf te verzorgen (mu-

seumjaarkaart/VDM-pasje). U kunt 

natuurlijk ook een proeflidmaatschap 

cadeau geven, de cadeaubon vind u op 

onze website. 

Neeltje Mooij 

Fo
to

 J
o

s 
Fa

ai
j



Ongeveer  VDM leden waren aanwezig met 

dank aan Dordrechts museum voor de avond-

opening, en dank aan de conservatoren en de 
restaurateur voor het inspirerende enthou-
siasme tijdens de rondleidingen.

Geslaagde VDM-avond  
op  juli  
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Dagschotel A&D 

       Het tekenen van de bruikleenovereenkomst 

Rondleiding in de Cuyp-zaal 

       Rondleiding Leven van Leer 

Over schilderijrestauratie 

       Rondleiding Diepgeworteld 

VDM-borrel in de tuin

Twee maal kon een grote 

Cuyptentoonstelling niet 

doorgaan, eerst in , 
omdat de Tweede Wereld-
oorlog uitbrak en vorig 

jaar, door de Coronapande-
mie. Nu zien we opnieuw 
uit naar dat evenement en 
hopen dat verdere rampen 

het museum en ons allen 
bespaard blijven. Tot nu 
toe staan alle seinen op 

groen. Achter de schermen 

gebeurt er van alles en re-
gelmatig krijgen we via 
extra nieuwsbrieven aan-
vullende informatie. Het 

ziet ernaar uit dat de ten-
toonstelling zelf straks een 
feest van herkenning zal 
worden. Ik betrap mezelf 
erop dat ik overal het gou-
den licht van Cuyp meen te 
herkennen, zelfs als ik van-
uit mijn eigen raam uitkijk 
over de rivier! 

 
Ter voorbereiding ben ik 
maar vast weer eens naar 

de Cuypzaal in het museum 
geweest, om Turner te zien 
natuurlijk, maar ook om op 
de Cuyps uit onze eigen 

collectie te zoeken naar 
vroege versies van dat gou-

den licht. De schilderijen 
die daar hangen kennen we 
natuurlijk allemaal. Toch 
zie je met een nieuwe vraag 

in je hoofd ook weer 
nieuwe dingen. Aelbert 

mocht de achtergrond 
schilderen waar zijn vader 

nog de twee kinderen en 
het vee voor zijn rekening 
nam en ja hoor, een zweem 

van het gouden licht is 
daar al zichtbaar. Aan de  
 

 

 

andere muur hangen de 
rustende ruiters in een 
landschap. Aelbert blijkt 
heel goed ook de mensen 

en paarden te kunnen 
neerzetten, terwijl het 

landschap erachter je uit-
nodigt mee te reizen naar 
het goud in de verte. 
 

  Nog een dikke maand, dan 
mogen we! En laten we zo-

veel mogelijk mensen mee-
nemen, weg met de kroon 

van Corona, nu een kroon 
op het werk van Cuyp en 
ons Dordrechts Museum! 

 

Marijke van Vliet

Nader Bekeken -  
Het gouden licht lonkt!

Aelbert Cuyp -Rustende ruiters in een 
landschap- , detail, Dordrechts Museum

Prins Clausbrug, foto Marijke van Vliet



 

  |   VDM Herfstbericht 

‘Turner in Dordrecht’ gesprek met Sander Paarlberg

J.M.W.Turner reisde veel en was een groot be-

wonderaar van Aelbert Cuyp. 

      Ter voorbereiding van zijn schilderijen 
maakte hij vele schetsen, zo ook tijdens zijn 
vier bezoeken aan Dordrecht, de stad van 

Cuyp. Turner ontwikkelde een band met de 
stad en heeft haar in tientallen schetsen uit-
voerig bestudeerd. Studie daarvan mondde 
onder andere uit in de wandelgids ‘Turner in 

Dordrecht’. 
 

Wat bracht Turner zo vaak juist naar Dord-

recht? 

Turner moet de stad al gekend hebben van de gezich-

ten op Dordrecht van Aelbert Cuyp en Jan van Goyen 

die hij in Engeland zag. Hij ging echt op zoek naar de 

stad van zijn held Cuyp. ‘ 

Hij herkende in Dordrecht zeilboten en noteerde op 

schetsen  

 'small Cuyp schuyt' bij zo'n boot voor de Grote 

Kerk. Ook koeien en het licht deden hem 

aan Cuyp denken. Enkele Dordtse schet-

sen resulteerden in een geschilderd 

stadsgezicht dat een hommage aan 

Cuyp is.  

  

Een jaar na zijn eerste bezoek van 1817 

voltooide Turner dat grote schilderij met 

de 'Dort Packet-Boat', en het werd een van 

zijn eerste grote successen. 

 

De meest mensen zullen 

Turner ken- nen van 

zijn schil-

derijen waarin hij 

speelt met licht en 

zonsondergangen. Hij zou 

bij de Romantiek horen maar 

veel van die schilderijen lijken mij 

meer impressionis-

tisch en zelfs abstract, 

zijn tijd ver vooruit, 

klopt dat? 

                                   

Turner werkte nooit geheel abstract. 

Wel was hij zo gefascineerd door zon-

licht dat hij zijn onderwerpen liet ver-

vagen en in een nevel liet opgaan of in 

mistig zonlicht. Dat leerde hij onder 

andere van Cuyp, die bekend stond om zijn zachte gouden licht 

van een zonsondergang. Op die gouden gloed van Cuyp 

zoomde Turner als het ware in. Hij liet soms alles baden in mis-

tig zonlicht. De impressionisten vonden dat later in de 19de 

eeuw prachtig. Toch is  hij vooral een rusteloze  romanticus, die 

eindeloos op reis ging op zoek naar inspiratie. En die vond hij 

dus ook bij Cuyp. Vooral in Turners vroege werk, dat al van 

grote klasse is, is dat goed te zien. 

Aelbert Cuyp, Maas bij Dordrecht, ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 J.M.W. Turner, potloodschets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.M.W. Turner, The Dort packet-boat from Rotterdam becalmed ()
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Hoe was hij als tekenaar? 

De schetsboekjes laten Turner zien als een snelle, slor-

dige, maar ook virtuoze en doeltreffende tekenaar. Soms 

zijn het uiterst summiere krabbels. Dan weer gedetail-

leerde schetsen. Overal waar hij kwam tekende hij, alles 

wat zijn interesse trok legde hij in vlotte potloodschet-

sen vast die voor hem oefening, studie waren en een ge-

heugensteun. Dikwijls zette hij er notities bij, 

bijvoorbeeld over kleuren. Hij gebruikte de schetsen om 

uit te werken in zijn atelier tot schilderijen. 

 

De plekken van de tekeningen in Dordrecht 

waren summier aangegeven. Hoe heeft u de 

exacte locatie achterhaald? 

Kijken en vergelijken. De schetsboekjes staan gelukkig 

ook allemaal online op de website van de Tate Gallery 

en wij hebben zelf een prachtige beeldbank van het ar-

chief met oude foto’s en tekeningen die laten zien hoe 

Dordrecht er in de 19de eeuw uitzag. Daarvan staan ook 

mooie voorbeelden in de wandelgids. 

 

U als conservator kreeg de mogelijkheid de 

Dordtse schetsboekjes te bekijken. Hoe was het 

om ze van zo dichtbij in te zien? 

Het mooie is dat je over zijn schouder meekijkt en ge-

tuige wordt van het creatieve proces. Het duurt even 

voordat je zijn vlugge en bondige tekenstijl goed kan 

lezen, het is ook vaak een hele puzzel, omdat hij bijna 

nooit keurig op volgorde tekende, maar na lang bestude-

ren wordt het steeds duidelijker en kom je steeds dichter 

bij de kunstenaar. Je loopt ook als het ware met Turner 

mee door de stad. 

 

Welke tekeningen hebben de meeste indruk op u 

gemaakt? 

Het leukste was om Dordtse schetsen te ontdekken 

waarvan al sinds 1909 werd gedacht dat die Rotterdam 

voorstelden. Daarnaast zijn ook enkele hele summiere 

tekeningen, vaak maar een paar lijnen die de skyline 

aangeven, zeer mooi. 

 

Doen! En ontdek al wandelend door Dordrecht op 

welke plaatsen Turner heeft gestaan om zijn schetsen te 

maken. De wandelgids “Turner in Dordrecht” is een 

mooie en informatieve gids met veel schetsen, vergelijk-

bare foto’s en schilderijen, voor €11,50 te koop in de mu-

seumwinkel van het Dordrechts Museum.                                        

 

Annemarie van Huis 

Schefferweetjes 
 

 

De vorige keer richtten we onze blik op de vader van Ary Schef-

fer, vanzelfsprekend komt nu zijn moeder aan de beurt. Voor 

haar verhaal hebben we meer dan één aflevering nodig. 

Wat je ook van Cornelia Lamme (1769-1839) zou willen zeggen, 

haar leven was in elk geval nooit saai. Zij groeide in Dordrecht op 

als dochter van de landschaps- en behangselschilder Arie 

Lamme, die ook kopieën van het werk van Aelbert Cuyp maakte 

waarvoor veel belangstelling bestond. In de werkplaats van hun 

vader kregen Cornelia en haar broer al jong de beginselen van de 

schilderkunst mee en het zakelijk inzicht om er geld mee te ver-

dienen. Daarnaast was vader Lamme een enthousiast aanhanger 

van de nieuwe patriotse ideeën die het land in rep en roer brach-

ten. Boeken lezen, talen leren, het hoorde er allemaal bij in huize 

Lamme. In 1787 volgde de terugslag: de Pruisen vielen het land 

binnen om de stadhouder te steunen en met vele anderen 

vluchtte Arie Lamme met 

zijn gezin naar het bui-

tenland. In 1789 konden 

zij weer terugkeren.  

Haar huwelijk met 

Johan Bernard Scheffer 

deed al een groot beroep 

op Cornelia’s talenten: 

verhuizingen, de ge-

boorte van zes kinderen, 

uiteindelijk in Den Haag 

in hofkringen terecht-

komen... er kwam heel 

veel op haar af. Na de 

dood van haar man 

kwam ze er alleen voor te 

staan, gelukkig wel met 

steun van haar broer Arnold, ook kunstenaar en veilingmeester. 

Haar zoon Ary stuurde zij naar Lille om zijn schildersopleiding te 

vervolgen. Dat betekende niet dat zij hem losliet. In een stroom 

van brieven bleef zij hem met goede raad en allerlei aanwijzin-

gen bestoken. In 1811 trok zij met haar drie nog levende zonen 

naar Parijs, de hoofdstad van Napoleons keizerrijk en hét cen-

trum van cultuur op dat moment, in de hoop daar de best moge-

lijke kansen voor haar kinderen te creëren. Zij vestigden zich in 

de wijk Saint Germain. Terwijl Napoleons wereld in de jaren 

erna instortte en in heel Europa mensen uit de brokstukken van 

hun bestaan weer iets van hun leven probeerden te maken, bleef 

Cornelia ervan overtuigd dat Parijs de beste omgeving bleef voor 

een kunstenaars- carrière. Ze ging niet terug naar Dordrecht, on-

danks de armoedige omstandigheden waarin ze verkeerde. Ieder-

een was immers arm, ook in Holland. 

 

Marijke van Vliet

Cornelia Scheffer-Lamme, zelfportret, 
Dordrechts Museum



Hoogtepuntenrondleiding DM 
zaterdag  oktober en  
zaterdag  november  

 

Deelname rondleiding gratis. Aanmel-

den tot uiterlijk resp.  oktober en  

 november via  e-mail: neeltje@ver-

enigingdordrechtsmuseum.nl  

De entree voor het museum dient u 

zelf te verzorgen 

(museumjaarkaart/VDM-pasje)
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Niels Zegers

De Scheffer  
 
Inschrijving is mogelijk tot 20 september 

2021. De jury is als volgt samengesteld: de 

(nieuw aangestelde) curator moderne en 

hedendaagse kunst van Dordrechts mu-

seum Wilma Sütö ; een externe deskun-

dige: deze editie Mirjam Westen, 

conservator hedendaagse kunst Museum 

Arnhem; de winnaar van De Scheffer 

2019: Susanna Inglada, en Paul van der 

Eerden, kunstenaar te Dordrecht. Een 

bestuurslid van VDM, beheerder van het 

Schefferfonds,  fungeert als voorzitter 

zonder stem: Neeltje Mooij. Op basis van 

omschreven criteria en voorwaarden, se-

lecteert de jury drie genomineerden met 

wie een tentoonstelling wordt voor-

bereid. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Het curatorenprogramma voor 
Dordtse kunstenaars kon vorig jaar 

helaas niet doorgaan vanwege de toen-

malige coronamaatregelen. We streven 

ernaar om het programma de laatste 

week van november ten uitvoer te bren-

gen. De zes  

curatoren brengen ieder meerdere ate-

lierbezoeken aan de 14 Dordtse kunste-

naars die geselecteerd zijn voor deze 

editie.

K U N S T P R IJ S  2 0 2 2

  DE
 

SC  HE  FF  ER  DE 
SC  HE  FF  ER

O P E N  C A L L

Beeldende kunstprijs De Scheffer 2022 

Insturen tot 20 september 2021

Meer informatie:
www.verenigingdordrechtsmuseum.nl 

VERENIGING DORDRECHTS MUSEUM

  Alle VDM activiteiten 

worden uiteraard   

angepast aan de dan 

geldende corona  

regels, dus houdt onze 

website in de gaten 

voor aanpassingen.
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Kunstclub 

Zondag  oktober    
Nadere informatie volgt via onze 

website en per e-mail.
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Elisabeth en de Vloed 

Lezing door Deborah Paalman 
Donderdag  november . 

Schoumanzaal DM 

Deelname  ,- 

 

In 1421 vond de Sint-Elisabethsvloed 

plaats. Tientallen dorpen van de Groote 

Waard verdwenen in het water en voor 

het merendeel herinneren slechts de 

straatnamen nog aan die dorpen. Een fa-

voriet stukje van mijn ochtendwandelin-

gen is dat stukje stad waar de straten de 

namen dragen van die vroegere dorpen. 

Niet vanwege de pracht van die straten,  

maar vanwege dat stukje geschiedenis 

dat door die straatnamen tot leven komt. 

Wat de denken van Almsvoet, Hoeke-

nesse, Tieselens, Houweninge, Erkentru-

den en nog vele andere. De wandeling 

eindigt voor mij altijd in de Korte Schei-

dingsweg, een duidelijk bredere straat, 

pardon weg met huizen uit de vorige 

eeuw. 

In het museum start op 3 oktober de ten-

toonstelling gewijd aan de Sint-Elisa-

bethsvloed, weliswaar een kleine 

tentoonstelling , maar wel zeer uniek. De 

vier beschilderde altaarpanelen, genera-

ties later geschonken door de inwoners 

van Wielwijk aan de Grote Kerk en he-

laas niet bij elkaar bewaard, zijn nu 

samen te zien in ons museum. 

Reden genoeg om dit belangrijke stuk 

geschiedenis uitgebreider te bespreken. 

Deborah Paalman neemt ons mee naar 

dat stukje verleden tijd dat voor Dordt en 

de bewoners uit de omgeving zoveel im-

pact heeft gehad. Uiteraard licht ze ook 

de vier panelen toe, waarop voorstellin-

gen staan van deze gigantische overstro-

ming die ook het begin vormde van de 

Biesbosch. 

In het licht van Cuyp 

Avondopenstelling voor VDM-
leden 

Dinsdag  oktober .-. 

Dordrechts museum 

 

Save the date!! We hebben er langer 

op moeten wachten dan we wilden, maar 

nu is het zover! Op 3 oktober wordt de 

tentoonstelling ‘In het licht van Cuyp’ ge-

opend. Inmiddels zijn wij, VDM’ers, 

theoretisch aardig geschoold dankzij le-

zingen van Jasper en Quirine. Maar nu 

nog de praktijk, het bewonderen van de 

verzamelde schilderijen van Cuyp en na-

volgers. 

Mede dankzij het Museum krijgen wij 

daartoe uitgebreid de gelegenheid. Het 

Dordrechts Museum organiseert name-

lijk speciaal voor ons VDM-leden een 

avondopenstelling. Deze openstelling 

vindt plaats op dinsdag 5 oktober tussen 

18.00 en 21.00 uur. Een uitnodiging met 

meer informatie volgt nog. Uiteindelijk 

moeten we ook dan misschien nog vol-

doen aan allerlei coronaregels. 

Voor nu is het belangrijk dat u die datum 

in uw agenda noteert en zorgt dat u er bij 

bent. 

VDM-kerstconcert 

Tweede Kerstdag  december  
Schoumanzaal 

 

Afhankelijk van de dan geldende corona-

maatregelen zal Merwe's Oratorium Ver-

eniging (MOV), dan wel een kleiner 

gezelschap het jaarlijks VDM-kerstcon-

cert verzorgen. Het concert wordt u aan-

geboden door VDM. Een definitieve 

planning hangt af van het toegestane 

aantal maximum personen in de Schou-

manzaal. U kunt zich dus nog niet in-

schrijven. Wij houden u op de hoogte via 

het Winterbericht, onze website, sociale 

media en per nieuwsbrief. 
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Redactie                    Opmaak  
Neeltje Mooij             Theun Ok kerse 

                                   c/o Pictoright

Met dank aan:

www.verenigingdordrechtsmuseum.nl

Tentoonstellingen tot dec  

––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Dordrechts Museum 
www.dordrechtsmuseum.nl. 

 
Arturo Kameyea   
t/m  april  
  

In het licht van Cuyp   
 oktober t/m  maart  
 

Elisabeth en de vloed 

 oktober t/m  maart  
 
River, Boot, Stad  
 oktober  

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Huis van Gijn 
www.huisvangijn.nl. 
 
Rondleidingen: samen zie je meer 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Het Hof van Nederland 
www.hethofvannederland.nl 
 

Rondleidingen: samen zie je meer 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Regionaal Archief 

www.regionaalarchiefdordrecht.nl. 
 
Workshop archiefwijzer 

INSCHRIJVEN  
VDM-ACTIVITEITEN* 
 
 
 

Zondag  oktober  

Kunstclub   
Nadere informatie volgt via onze website 

en per e-mail. 

 
Dinsdag  oktober .-. 
In het licht van Cuyp  
Avondopenstelling voor VDM-leden. 

Nog geen inschrijving mogelijk, nadere 

informatie volgt via e-mail en op onze 

website. 

 

Zaterdag  oktober en  novem-
ber .  
Hoogtepuntenrondleiding  
in DM voor nieuwe leden en geïnteres-

seerden in een VDM-lidmaatschap. 

Deelname rondleiding gratis. Aanmel-

den tot uiterlijk resp. 2 oktober en 6 no-

vember via  e-mail: 

neeltje@verenigingdordrechtsmuseum.nl  

De entree voor het museum dient u zelf 

te verzorgen (museumjaarkaart/VDM-

pasje) 

 

Donderdag  november .  
Elisabeth en de Vloed  
Lezing door Deborah Paalman 

Schoumanzaal DM. Deelname € 7,- *) 

 

Tweede Kerstdag  december 
Schoumanzaal: VDM-kerstconcert  

Afhankelijk van de dan geldende corona-

matregelen. Deelname gratis incl. een 

drankje. U kunt zich nog niet aanmel-

den. Nadere informatie volgt via het 

Winterbericht, op onze website en via 

een nieuwsbrief. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
*) Uw aanmelding wordt definitief als u uw 
bijdrage hebt overgemaakt op bankrekening-
nummer NL INGB     .  
Vermelding: naam van de activiteit en uw lid-
nummer. Op de 
VDM pas staat uw lidnummer en of het om 
een enkele dan wel een duo-pas is. 

U kunt betalen via iDEAL. 


