Nieuwsbrief Purmerends Museum - Augustus
september 2014: beperkt toegang tot het museum / VVV i-punt is open
In verband met de werkzaamheden rond het plaatsen van klimaatapparatuur (lees
hieronder verder) is het museum in de maand september beperkt toegankelijk. De
zalen zijn gesloten voor bezoek en zullen na plaatsing van de apparatuur weer
worden opengesteld. De uitvoering valt binnen de periode 1 september-10
oktober 2014.
Het VVV i-punt blijft gewoon toegankelijk.
Op Open Monumentendag/Cultuurmarkt 13 en 14 september geeft Ber de
Lange een powerpointpresentatie over het thema 'Op reis' in het museum
(lees hieronder verder).
Op 17 september is er een taxatiedag voor Boeken, Prenten etc. in het
museum (lees hieronder verder).

klimaatproject: uitvoering week 36 - week 41
Het museum is gevestigd in het oude door Jan Stuyt ontworpen - stadhuis uit
1912. Een mooi gebouw, maar ook met alle ongemakken die een koude winter
of een warme zomer met zich meebrengen. Extremen in temperatuur en
vochtigheid zijn vaak onaangenaam voor bezoekers en werknemers en zeker
niet goed voor de collectie.
Om de verschillen in het binnenklimaat gelijkmatiger te laten verlopen heeft de
gemeente Purmerend opdracht gegeven om enkele bouwtechnische ingrepen te
doen en apparatuur te plaatsen die dit mogelijk gaat maken.
De werkzaamheden starten in week 36 en lopen door tot week 41. In alle
museumruimten worden leidingen getrokken en convectoren geplaatst met de
daarbij bijbehorende aansturing. Het systeem zal voor koeling of verwarming
gaan zorgen op basis van monitoring.
Eveneens zal in een aantal ruimten de oude vloerbedekking worden vervangen
in het kader van planmatig onderhoud.
Klimaatproject
Opdrachtgever: gemeente Purmerend
PVE en Bestek: NIAG
Uitvoering: Spiering Installatietechniek BV / Bouwbedrijf Gebr. Winkelaar
Projectleider: W.J. van Duin B&A

taxatiedagen & restauratieadvies Boeken, Prenten, Akten e.d.
Gratis taxaties
Het Purmerends Museum organiseert op 17 september een taxatiedag voor
uw boeken, prenten, documenten, akten, proclamaties e.d.
De taxaties worden uitgevoerd door taxateurs die zijn aangesloten bij de
Federatie TMV, branchevereniging voor taxateurs, makelaars en veilinghouders
in onroerende zaken.
Gratis restauratieadvies
Op deze dag zal ook Art Conservation aanwezig zijn. Dit atelier is
gespecialiseerd in conservering en restauratie van papier, schilderijen, lijsten,
textiel, metaal, keramiek en steen. U kunt bij hen geheel vrijblijvend
restauratieadvies inwinnen.
Woensdag 17 september 2014
Boeken, prenten, documenten, akten, proclamaties
Locatie: Purmerends Museum, Kaasmarkt 20, 1441 BG Purmerend, 0299-472718
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 (maandag én dinsdag) telefonisch een nummer
bij het museum reserveren in één van de tijdblokken.

open monumentendagen in Purmerend - 13 en 14 september
Het thema van dit jaar is 'Op reis'. Het huidige Purmerend is niet meer te
vergelijken met de stad zoals deze vroeger geweest is. Veel stadsschoon is
opgeofferd, maar er is ook veel bewaard gebleven. Purmerend telt 30
rijksmonumenten en 126 gemeentelijke monumenten. Tijdens de Open
Monumentendagen 2014 kunt u op reis door Purmerend!
Informatie over de OMD kunt u afhalen in het Purmerends Museum
zaterdag 13 september tussen 10.00-17.00 uur
zondag 14 september tussen 13.00-17.00 uur

Op Reis

foto Ber de Lange

Ber de Lange heeft een boekje met een stadswandeling geschreven.

Deze is tijdens de Open Monumentendagen gratis verkrijgbaar bij het
Purmerends Museum.
Op 13 en 14 september geeft Ber de Lange een powerpointpresentatie in
het Purmerends Museum over 'Op Reis in Purmerend'. Aanvang op beide
dagen 15.00 uur.
Ook kunt u met de gidsen van het Gilde vanaf 12.00 uur ieder heel uur
op reis door Purmerend. Aan de Kanaalkade liggen een aantal historische
bedrijfsvaartuigen klaar om een onvergetelijk vaartochtje te maken
over het Noordhollandskanaal.
Er wordt een concert gegeven in de Nicolaaskerk op het beroemde
Garrelsorgel en natuurlijk wordt ook het Boemeltje van Purmerend ten
gehore gebracht.
Op alle drie (historische) begraafplaatsen in Purmerend worden
rondleidingen gegeven en zijn kunstwerken tentoongesteld.
In het Purmerends Museum kunt u nog de presentatie Een Leven Langs
het Water bekijken (onder voorbehoud i.v.m. de installatie van
klimaatapparatuur).
Kijk voor meer informatie op
http://www.openmonumentendag.nl/gemeente/purmerend/

komende tentoonstellingen
DE MUMMIE VAN PURMEREND - 350 jaar Oude Begraafplaats
4 oktober 2014 t/m 22 februari 2015

foto: Museum Atlas van Stolk, Rotterdam

De Oude Begraafplaats ligt, verscholen tussen hoge bomen, aan het einde van
de Nieuwstraat, aan wat vroeger het Oosterblock heette. Het is een oase van
rust in de binnenstad van Purmerend.
De stichtingsdatum van deze dodenakker is 21 augustus 1664, nu 350 jaar
geleden.
Vele Purmerenders hebben tot aan 1960 hier hun laatste rustplaats gevonden.
De expositie vertelt in film en fotos de geschiedenis van deze historische plek
en de verhalen achter een aantal monumenten met hun bewoners. Ook worden
er tal van voorwerpen en informatie getoond die op een of andere manier
verbonden zijn met begraven en de oude begraafplaats. Luister op deze
expositie ook naar het verhaal van Huig Blokker, de eerste en waarschijnlijk
enige mummie van Purmerend.

PURMEREND IN OORLOGSTIJD
21 maart t/m 21 juni 2015

In 2015 is het 75 jaar geleden is dat Tweede Wereldoorlog begon en 70 jaar na
de bevrijding. In de expositie staat Purmerend in de oorlogstijd centraal met
objecten, fotos documenten, en verhalen.
Hebt u nog herinneringen, verhalen, voorwerpen of documenten die in
aanmerking komen voor de tentoonstelling? Neemt u dan vooral contact op met
conservator Saskia van den Berg. Wij stellen uw bijdrage erg op prijs!
saskiavandenberg@purmerendsmuseum.nl / 0299 472718 (maandag, woensdag
en donderdag aanwezig).
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