Nieuwsbrief Purmerends Museum - April
18 en 19 april Museumweekend, 13.00 - 16.00 uur
Veel voor kinderen!
Op zaterdag en zondag zijn er activiteiten voor groot en klein rondom het
Purmerends Jugendstil Aardewerk, zoals 'Een bloem op een stokje' en wat een
'Beestenboel'.
Rond het kasteel van Purmerend valt veel op te steken. Er is zowel op zaterdag
als zondag om 13.30 en 14.30 uur een toelichting op het Slot Purmersteijn bij
de maquette en de schilderijen. Creatievelingen kunnen hier ook een stilleven
samenstellen en op papier uitwerken. Om 15.00 uur wordt voor kinderen en
ouders het spannende Kamishibai verhaal over de Zeemeermin uit de Purmer
voorgelezen. Maak je graag zelf verhalen, doe dan mee met een KEI van een
verhaal...het is iedere keer weer anders!

Loop je liever wat rond, dan kan dat aan de hand van Kijkwijzers. Daarmee zie
en leer je misschien net een beetje meer.
Een gezellige middag beleef je in het Purmerends Museum.
gratis toegang
Op 18 en 19 april is het museum geopend tussen 13.00-16.00 uur.
De toegang is alleen op deze beide dagen GRATIS.

Vrijdag 24 april, Taxatiedag Kunst & Curiosa
Gratis taxatie
Het Purmerends Museum organiseert op 24 april een taxatiedag voor uw Kunst &
Curiosa. De taxaties worden uitgevoerd door taxateurs die zijn aangesloten bij de

Federatie TMV, branchevereniging voor taxateurs, makelaars en veilinghouders in
onroerende zaken.

Locatie: Purmerends Museum, Kaasmarkt 20, 1441 BG Purmerend, 0299472718
Tijdstip: 12.00 uur tot 16.00 uur
LET OP! Er wordt gewerkt in vier blokken van één uur:
12.00-13.00 / 13.00-14.00 / 14.00-15.00 / 15.00-16.00 uur.
U kunt twee dagen voor aanvang telefonisch een nummer bij het museum
reserveren in één van de tijdblokken: 0299-472718.

Purmerend in Oorlogstijd - 21 maart t/m 21 juni 2015

Feiten over en herinneringen aan de oorlog in Purmerend lopen als een rode
draad door de expositie.Er zijn documenten, objecten, veel foto's en ook
filmbeelden te zien van de bevrijdingsfeesten en de herbegrafenis van
oorlogsslachtoffers in Purmerend.
Daarnaast vertellen Netty Buijse, Truus Stander, Cocky Heytze, Betty Vlak, Jan
Dokter en Co Knuppelder op film hun herinneringen aan de oorlog en vertelt
Joop van den Hoorn over zijn oom Klaas Mulder die omkwam in een kamp.

Collectie Bijtelaar - 21 maart t/m 21 juni 2015
Eric Bijtelaar presenteert in het Purmerends Museum objecten uit zijn
verzameling die herinneringen oproepen aan de Tweede Wereldoorlog.

De collectie bestaat onder andere uit documenten, foto's, uniformen,
bodemvondsten en persoonlijke items waarvan diverse objecten via veteranen,
vrienden en kennissen in de collectie terecht kwamen.

Scholenproject
Bij de expositie Purmerend in Oorlogstijd is in samenwerking met Clup Welzijn
een educatief programma voor kinderen ontwikkeld: Z0 ga je met elkaar om; Kind
zijn in de jaren '40. Dit programma is interessant, leerzaam en geschikt voor
kinderen van de basisschool, groepen 7/8. Het programma is zelfstandig te
volgen, met de klas of als leerzaam uitje met het gezin.

Het programma bestaat uit twee onderdelen.
1. ontdekkingstocht buiten, door het centrum van Purmerend. Deze wandeling
gaat langs plekken en gebouwen waar dingen gebeurd zijn tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
2. Voor kinderen staan er op verschillende plekken in de expositie Purmerend in
Oorlogstijd speciale kisten met daarop interessante voorwerpen of fotos die te
maken hebben met de oorlog. Bij de voorwerpen hangen tekstballonen met
vragen, om kinderen aan het denken te zetten, te prikkelen, te laten ontdekken en
om ze bewuster te laten kijken.
Kortom: er valt een boel te leren en te ontdekken.
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