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OOK VRIJWILLIGER WORDEN? 

Het Bevrijdingsmuseum Noord 
Nederland is een vrijwilligers-
organisatie. Alle werkzaamhe-
den worden door vrijwilligers 
verricht, zoals het maken van 
fraaie exposities, onderhoud en 
schoonmaak, collectieregistra-
tie, organisatie en bemensing 
van het museum. 

Regelmatig worden vrijwil-
ligersbijeenkomsten gehouden 
waarin onder meer de voortgang 
van de exposities wordt bespro-
ken. Daarbij is de historische 
juistheid en kwaliteit van de 
presentaties van groot gewicht. 
Ook worden hier de werkafspra-
ken gemaakt, opleidingen ge-
geven en de algehele gang van 
zaken binnen het museum ge-
evalueerd en waar nodig bijge-
stuurd. 

Natuurlijk hoort ook gezellig-
heid daarbij en ook wordt re-

ANBI cultureel  
De Stichting Bevrijdingsmuseum Noord Nederland is door de Belastingdienst 
aangewezen als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI cultureel). 
Alle werkzaamheden worden geheel door vrijwilligers gedaan. Aan bestuurders 
en vrijwilligers worden geen vergoedingen voor hun werkzaamheden betaald. 

gelmatig tijd gemaakt voor een 
kop koffie samen. 

Lijkt het u leuk om mee te doen? 
Stuur dan een mailtje met uw 
gegevens en wij nemen contact 
met u op. U bent heel erg wel-
kom.

MELD U AAN ALS DONATEUR

Het Bevrijdingsmuseum Noord 
Nederland is voor haar werk-
zaamheden geheel afhankelijk 
van donateurs, schenkingen en 
sponsors. 

Mogen wij ook op u een beroep 
doen? Meld u aan als donateur 
en ontvang de gratis Nieuws-
brief, zodat u op de hoogte 
blijft van alle activiteiten. 

Aanmelden kan op onze website 
of stuur een mailtje met uw ge-
gevens. Wij sturen u dan een ac-
ceptgiro toe.
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Het noorden van Nederland is 
een unieke regio met een geza-
menlijke geschiedenis van de 
periode 1940 tot 1945. 

Als Bevrijdingsmuseum Noord 
Nederland vertellen we onze 
bezoekers hierover: een aan-
grijpend verhaal in een moei-
lijke tijd. Maar vooral over de 
bevrijding in de periode janu-
ari tot en met mei 1945. Foto’s 
en verhalen, kranten en tijd-
schriften, films, ooggetuigen-
verslagen, geluidsfragmenten 
en de voorwerpen uit onze col-
lectie vertellen samen het ver-
haal van de bevrijding van het 
noorden van ons land.

EXPOSITIES

In de exposities laten we de 
ontwikkeling zien, hoe het be-
gon, het verloop van de oorlog. 

De gebeurtenissen voor, tijdens 
en na de bevrijding in 1945. De 
presentaties spelen in op de 
verwachtingen van de bezoekers 
en zijn zo opgezet dat iedereen 
er iets in kan herkennen.

Door de keuze voor het noorde-
lijke perspectief onderschei-
den de presentaties zich sterk 
van andere oorlogs- en verzets-
musea in Nederland. Speciale 
aandacht is er voor de direc-
te betrokkenheid van inwoners 
van het noorden, bijvoorbeeld 
naar aanleiding van oorlogsmo-
numenten in de eigen omgeving. 

Het Bevrijdingsmuseum Noord 
Nederland is als gast in ver-
schillende gebouwen in het 
noorden van ons land. Lokaal 
en regionaal worden de tijde-
lijke exposities ingericht bij 
bestaande organisaties of ex-
positieruimtes. 

Bijvoorbeeld specifiek over de 
plaatselijke bevrijding of een 
gebeurtenis in de regio. Dit past 
in het kader van de gemaakte 
exposities, steeds over plaatse-
lijke of lokale gebeurtenissen 
en binnen de gemeente waarover 
de expositie is gemaakt. 

De plaatsen, de onderwerpen en 
de locaties van de nieuwe expo-
sities worden vermeld op onze 
website.

GOOI NIETS WEG 

Wij zijn steeds op zoek naar 
spullen van de oorlog en de be-
vrijding. 

Heeft u iets liggen? Gooi niets 
weg, maar sta oorlogs- en be-
vrijdingsmateriaal af aan een 
museum of een andere instel-
ling die zich bezighoudt met 
de oorlogs- en bevrijdingstijd. 
Het is belangrijk dat histo-
risch materiaal uit de Tweede 
Wereldoorlog bewaard blijft.

MUSEUMWINKEL

De museumwinkel omvat een collectie boeken en dvd’s over de periode 
oorlog en bevrijding, met daarnaast een klein aanbod souvenirs. 

Tijdens de exposities genereert de museumwinkel inkomsten die ten 
goede komen aan het museum. Naast de fysieke museumwinkel tijdens 
de exposities is er ook de webshop met daarin een aanbod van boeken 
en dvd’s. Ook is er een gelimiteerde serie postzegelvellen met PostNL 
frankeerzegels.

Dus heeft u foto’s of brieven 
of documenten, boeken of voor-
werpen uit die periode: wij zijn 
heel blij met uw schenkingen 
van materialen, foto’s, kaar-
ten, posters, kranten, geluids-
fragmenten, verhalen, boeken, 
films, enzovoort.

Stuur ons een berichtje want 
wij komen graag bij u langs. 
Alvast dank u wel!
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