MUSEUM

Zeepverzameling (Kijk)

Kijk- en leeshuis

Een uitgebreide verzameling van ca.
13.000 hotelgastenzeepjes uit alle werelddelen en ca. 95 verschillende landen.

Voetbalhistorie (Lees)

Ook zijn er zeepjes van hotelketens,
luchtvaartmaatschappijen e.d.
In vier fraaie vitrines liggen stukken oude
zeep, afwasborstels, zeepbakjes, zakjes
blauw en staan leuke autootjes met
zeepreclame geparkeerd.
Aan de wanden hangen borden met oude
zeepreclame.
Verzameling hotelgastenzeepjes uit alle
werelddelen en diverse artikelen over
wassen en zeep uit vroeger tijden.

Wasstampers, wasborden, zeepkloppers,
wasdroogrekjes en wringers, zijn ook te
bewonderen in het museum.

Voetbalhistorie:
Vele jaargangen van Voetbal International
(VI) en boeken over bekende voetballers.

In het leesgedeelte van ons museum treft u
vele jaargangen aan van het weekblad
Voetbal International VI.
Tevens zijn diverse boeken aanwezig over
bekende voetballers.
Voetbalshirts, sjaals, posters en vaantjes
geven het museum kleur.
Alle aanwezige voetbalinformatie maakt
het spannend terug te kijken naar de
voetbalvedettes van vroeger tijden en
te lezen over de toppers en talenten van
nu.

Het museum is op zaterdag geopend in de
periode mei t/m augustus (zie schema)

Een bekend gezegde is:
“Nederland heeft 16 miljoenen inwoners
en even zoveel bondscoaches”.

Museumadres:
Bonenkampsweg 4, Bussloo (gem.Voorst)
Tot ziens in ons museum !

Test uw kennis in het voetbalmuseum !
Joke van ’t Erve en Sien v.d. Velden
Tel. na 18.00 uur: 0571-280205

Joke van ’t Erve

Sien van der Velden

OPENINGSDAGEN
In het seizoen 2017 is ons museum van
11.00-16.00 uur geopend op de volgende
dagen:
Mei:
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

6 mei
13 mei
20 mei
27 mei

In juni is het museum gesloten
Juli
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

8 juli
15 juli
22 juli
29 juli

Augustus
Zaterdag
5 augustus
Zaterdag
12 augustus
Zaterdag
19 augustus
Zaterdag
26 augustus
Laatste museumdag van 2017

(1 t/m 3 sept.:
Klompenfeest in Twello)

Groepen:

ROUTEBESCHRIJVING

Combineer een gezellige fietsof wandeltocht met familie of
vrienden met een bezoek aan ons
museum.

Op de A1 (Apeldoorn-Deventer)
afslag N 345 richting ZutphenVoorst.
Op de A50 afrit richting Zutphen.

In de periode mei t/m september
is een bezoek aan ons museum in
groepsverband ook op een andere
dag mogelijk.
Bel of mail voor het maken van een
afspraak.
Tel.na 18.00 uur: 0571-280205
Website:

Bent u op de weg N 345 richting
Zutphen-Voorst dan gaat u na ca.
7 km. bij de 3e rotonde (T-kruising)
linksaf.
Dit is de Deventerweg.
Bij de school, even voor de R.K.
Kerk in Bussloo, gaat u voor deze
school linksaf de Bonenkampsweg
in (ongeasfalteerd).

www.kijkenleeshuis.nl
E-mail:

info@kijkenleeshuis.nl

Aan deze weg ziet u het bord van
ons museum.

