Nieuwsbrief Purmerends Museum - November
U ontvangt onze Nieuwsbrief mogelijk voor de eerste keer. Wij zouden het leuk
vinden wanneer u deze digitale brief met nieuwtjes, wetenswaardigheden,
activiteiten, tentoonstellingen ed. over het Purmerends Museum wilt blijven
ontvangen. U hoeft dan geen actie te ondernemen.
Eerdere nieuwsbrieven kunt u downloaden
via: http://www.purmerendsmuseum.nl/bestandsMap/244/Nieuwsbrief-2014
Wilt u de Nieuwbrief liever niet ontvangen, dan kunt u zich onderaan de brief
met één klik uitschrijven.

Wie ben ik
In het Purmerends Museum dragen veel mensen op vrijwillige basis bij aan het
goed reilen en zeilen van de dagelijkse gang van zaken. Maar ook ondersteunen
zij de vaste medewerkers bij werkzaamheden aan tentoonstellingen, de collectie
of bij speciale (onderwijs) projecten. Al deze mensen zijn onmisbaar voor het
museum!
Met regelmaat stellen wij onze vrijwilligers aan u voor.

Luciano Sely, vrijwilliger sinds 1993
Luciano is al 21 jaar betrokken bij het wel en wee
van het museum. Hij werkt mee aan diverse
klussen zoals het onderhouden van alle
bevochtigers, wat voor de klimaatbeheersing erg
belangrijk is. Op Luciano kan ook altijd een beroep
worden gedaan voor het chaufferen van de
vrachtwagen bij transporten en bovendien draait hij
iedere maand een baliedienst.

Heeft u ook belangstelling voor vrijwilligerswerk in het museum?
Neemt u dan a.u.b. contact op met conservator Saskia van den Berg
0299 472728 / info@purmerendsmuseum.nl

klimaatproject: uitvoering week 36 - week 45
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. Om de verschillen in het
binnenklimaat gelijkmatiger te laten verlopen heeft de gemeente Purmerend
opdracht gegeven om bouwtechnische ingrepen te doen en apparatuur te
plaatsen die dit mogelijk gaat maken. De werkzaamheden vonden plaats in de
maanden september en oktober.

Met spanning is uitgekeken naar de oplevering van de klimaatinstallatie in het
museum. Donderdag 6 november was het zover en kon de apparatuur worden
ingeschakeld. Daarmee werd een technisch en bouwkundig ingrijpend project
afgerond.
In alle museumzalen en kantoorruimten van het museum zijn ventilator
convectoren en ventilatorbuizen aangebracht die gekoppeld zijn aan de
verwarming of de koelmachine. Met dit systeem kunnen - naast de bestaande
radiatoren - de ruimten worden verwarmd, maar indien nodig ook worden
gekoeld. Voor de bevochtiging zijn mobiele bevochtigers aanwezig.
Het systeem wordt automatisch aangestuurd op basis van opgegeven waarden
(temperatuur en vochtigheid) en extern gemonitord.
Het eerste jaar geldt als een testjaar waarin de invloed van de seizoenen kan
worden bekeken.
In het FOTOALBUM is een greep uit de werkzaamheden te zien en natuurlijk
het eindresultaat.
Gedurende de werkzaamheden aan de klimaatinstallatie is in enkele ruimten
ook de oude vloerbedekking vervangen in het kader van planmatig onderhoud.
In de Expositieruimte op de begane grond ligt een mooie Sure-Stepvloer en in
de Jongert-Oudzaal, evenals de kantoren en overlopen zijn PVC strips
aangebracht die nu een geheel vormen met de al aanwezige parketvloer.
Klimaatproject
Opdrachtgever: gemeente Purmerend
PVE en Bestek: NIAG
Uitvoering: Spiering Installatietechniek BV / Bouwbedrijf Gebr. Winkelaar
Projectleider: W.J. van Duin B&A

Vloeren
Sterv loeren: www.sterv loeren.nl

taxatiedagen & restauratieadvies Munten, Penningen e.d - terugblik
Gratis taxaties
Het Purmerends Museum organiseerde op 6 november jl. een drukbezochte
taxatiedag voor munten, penningen, postzegels, ansichtkaarten e.d.
Er konden 137 taxaties worden uitgevoerd door taxateurs van de Munten en
Penningen Organisatie (MPO).
Ook in 2015 zullen er in samenwerking met de MPO verschillende taxatiedagen
worden
georganiseerd.
Via
deze
nieuwsbrief,
de
website
purmerendsmuseum.nl en de lokale pers houden wij u op de hoogte.

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

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.

komende tentoonstelling
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.
Tijdens de expositie zal er in samenwerking met Clup Welzijn een
scholenproject voor de groepen 7/8 van het primair onderwijs worden
georganiseerd. De kinderen praten met oudere Purmerenders over 'jong zijn in
de oorlog', zij bezoeken de expositie Purmerend in de Tweede Wereldoorlog en
lopen een belevingstocht door de binnenstad van Purmerend.
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).

Cultuursnuffelmenu - Verzamelen
In oktober en november bezoeken groepen 3 en 4 van het primair onderwijs het
Purmerends Museum in het kader van het Cultuursnuffelmenu. Dit jaar staat
het Purmerends Aardewerk centraal.

Veel kinderen verzamelen wel iets, bijvoorbeeld postzegels, voetbalplaatjes,
speciaal soort speelgoed, beeldjes of mooie zelf gevonden schelpen. Een
museum verzamelt ook.
Wat verzamelt een museum eigenlijk? En waarom verzamelt een museum?
De kinderen maken tijdens het cultuursnuffelmenu spelenderwijs kennis met de
bijzondere verzameling Purmerends Aardewerk.
De kinderen gaan een kort filmpje bekijken en spelenderwijs zelf een
verzameling aardewerk sparen, door te kiezen, van elkaar te kopen of door te
ruilen. Ze ontdekken wat een catalogus is en gaan zelf catalogiseren. Bij deze
opdracht gaat het om goed kijken, zoeken en werken met cijfers en taal.
Boven in het museum gaan de kinderen lekker knutselen met gekleurde klei - ze
maken een miniatuur vaasje of een bord, geïnspireerd door de verzameling van
het museum. Alle kunstwerken van de kinderen samen vormen ook een bonte
kleurige verzameling. Deze verzameling mag mee naar school.
Het project is ontwikkeld door Jolanda Hartog

Leskist Slot Purmersteijn
Het Purmerends Museum heeft voor het primair onderwijs een leskist gemaakt
over Slot Purmersteijn, het kasteel dat tussen 1410-1741 in Purmerend stond.
De leskist met bijbehorend lesmateriaal is geschikt voor alle groepen en per
thema aangepast aan de verschillende leeftijden.

De leskist bestaat uit drie kasteelkisten met:
●lesmateriaal in de vorm van powerpoint-presentaties, lesideeën en
lesopdrachten.
●inspirerende voorwerpen, fotos en spellen die te maken hebben met Slot
Purmersteijn en de periode dat dit kasteel in Purmerend.
DOWNLOAD DE FLYER
De leskist is ontwikkeld door Jolanda Hartog
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