“Mooie expositie erg leuk om te zien.” B.G.
“De moeite waard. Het verruimt je kennis van de omgeving waar je
geboren bent.” J.S.
“Veel dank voor de uitermate interessante rondleiding.” MvH F.B OvP
“Zeer interessant, kom eens langs in het Museum van Egmond”. GW
“WE zijn zéér onder de indruk. Prachtige expositie en dito rondleiding. Heel mooi!” JWM
“bijzonder leuke verrassing tijdens een rondje wandelen! Bedankt!”
mvg CB & KV
“Ik vond het leuk en heel bijzonder.” ANON
“Het was leuk maar jamer dat het vuur maken niet werkte.” e v hdb
“Het was leuk te helpen.” S
“Geweldige tentoonstelling! Had nooit gedacht dat dit er in Heiloo
was.” KdB
“Leuk museum! Herinneringen uit vroeger tijden gedeeld met één van
de heren.” GvW & InZ
“Het ziet er heel geweldig uit.” Fam. B
“Heel mooi! Dat dat allemaal hier in de buurt is gevonden.” SvdA
“Leuk om steeds weer nieuwe aparte vondsten te zien!” JvdA

“Een mooi museum, met veel zorg en liefde ingericht. Een goede
verteller.” (dhr. M)!
“Schitterende expositie!.” NK
“Heel interessant te zien wat er allemaal te zien is. Leuk om te
horen al die mooie verhalen.” Fam. WK
“Genoten van verhalen over de geschiedenis.” RdR & N
“Erg interessant om meer over onze eigen woonplaats te weten te
komen!!.” Fam. dB
“Wat een prachtige verzameling en zo professioneel neergezet. Als
geboren Heilooër denk je iets te weten van je geboortegrond. Dat
blijkt na vandaag behoorlijk niet waar te zijn.” P
“Vanuit Deventer interesse voor dat wat ver voor onze geschiedenis
bestond. Een plezierige en deskundige ontvangst kregen we en
verrassend was de huidige collectie. We wensen een ieder veel succes
en dank voor de ontvangst.” ANON
“Gezellige en verhelderende rondleiding, we hadden geen idee dat zoveel
mooie attributen hier gevonden zijn.” ANON
“Leuk dat dit lokale vondsten zijn. Herkenbare plekken.” ANON
“Unieke collectie, en zo dichtbij.” L&T M.
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