Nieuwsbrief Purmerends Museum - Februari
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
http://www.purmerendsmuseum.nl/bestandsMap/254/Nieuwsbrief-2014
http://www.purmerendsmuseum.nl/bestandsMap/254/Nieuwsbrief-2015
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.

Willy de Groot, vrijwilliger sinds 2012
Willy is sinds 2012 als baliemedewerker bij het
Purmerends
Museum
betrokken.
In
die
hoedanigheid ontvangt zij niet alleen graag de
bezoekers van het museum, maar beheert zij
tijdens haar diensten ook de winkel en is
bovendien het aanspreekpunt voor bezoekers aan
het VVV i-punt Purmerend.

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

taxatiedagen 2015
Wij maken u alvast graag attent op de drie gratis taxatiedagen van 2015 in het

Purmerends Museum.
1. Kunst en Curiosa - vrijdag 24 april
2. Munten en Penningen - woensdag 12 augustus
3. Kunst en Curiosa - woensdag 28 oktober
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.
Via deze nieuwsbrief, de website purmerendsmuseum.nl en de lokale pers
houden wij u op de hoogte.

arrangement Purmerends Museum en Spijkerman Eten & Drinken
Vanaf maart hebben Spijkerman Eten & Drinken en het Purmerends Museum
een arrangement beschikbaar voor bezoekers aan Purmerend. Na een bezoek
aan het museum volgt een korte wandeling naar Spijkerman, prachtig gelegen
aan het Noord-Hollandskanaal. Daar is het genieten van een koffie arrangement
met appelgebak of van een lunch met soep, drie sneden brood met verschillend
beleg en een drankje. Het aanbod wordt op kinderen aangepast. Ter afsluiting
kan op eigen gelegenheid een historische route door de binnenstad worden
gelopen.
Museum + attentie, koffiearrangement en wandeling volwassenen  8,00  kinderen (<18)  4,00
Museum + attentie, luncharrangement en wandeling volwassenen  14,50  kinderen (<18)  5,00

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

U kunt de lopende expositie over de Oude Begraafplaats nog tot en met 22
februari bezoeken. 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

2015 is gestart met al veel aandacht voor de
verschrikkingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog
hebben plaatsgevonden. Vanaf 21 maart staat in het
museum de expositie 'Purmerend in de oorlogstijd' centraal
met objecten, fotos, documenten, en verschillende
verhalen. Zo vertelt bijvoorbeeld Co Knuppelder over zijn
gedwongen arbeidsinzet als jongen van 18 jaar, Truus
Stander over haar ervaringen als meisje van rond de 10
met lef, Joop van den Hoorn over zijn oom Klaas Mulder die
in Buchenwald om het leven kwam en Netty Buijse over
haar reis naar Friesland als 14-jarige beschermengel van
een verzetsman.
Scholenproject
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.

Herdenking 4 mei en Struikelstenen
Het 4 mei comité organiseert voor Purmerend dit jaar een herdenking. Het
programma bevat verschillende onderdelen naast de stille tocht, zoals aandacht
voor de oorlog in gedichten en in een muziekprogramma.
Struikelsteen
In de Rusthoeve wordt op dinsdag 24 februari de
eerste Stolperstein (struikelsteen) in Purmerend
geplaatst ter herinnering aan mevrouw Jeanette
Elizabeth Heigmans en het lot dat haar in de
Tweede Wereldoorlog trof als toen enige
bewoonster van De Rusthoeve met een Joodse
achtergrond.
Van 1937 tot 4 juni 1942 woonde mevrouw
Heigmans in De Rusthoeve. Op die datum werd
zij gedwongen naar Amsterdam te verhuizen en
eind februari 1943 gedeporteerd naar Westerbork. Op 5 maart 1943 werd ze in
Sobibor vermoord. Vorig jaar is het initiatief genomen om een Stolperstein voor
haar aan te vragen. Het Stolpersteine-project is in gang gezet door de Berlijnse
kunstenaar Gunter Demnig en houdt de plaatsing van herinneringstegels in met
daarop de naam van een slachtoffer van de holocaust. Kunstenaar Gunter
Demnig komt persoonlijk naar Purmerend om de legging in het tegelpad bij de
hoofdentree van De Rusthoeve te verrichten.
Meer informatie:
Wim van t Veer, directeur SWZP 0299 41234

Aanwinsten

Het museum heeft twee prachtige affiches van Jac. Jongert aan de collectie
kunnen toevoegen. De affiches hangen tot en met 22 februari in de
Felicitatieruimte op de eerste etage.
Schenking Vrienden van het Purmerends Museum
Tabak Affiche, 1920
Ontwerp Jac. Jongert
De Erven de W ed. J. Van Nelle
Het Tabaksaffiche uit 1920 laat nog duidelijk de
eigen
sierlijke - stijl van Jongert zien die hij
ontwikkelde gedurende zijn Purmerendse periode.
Het tabaksaffiche is de enige in deze vorm voor Van
Nelle, want opdrachtgever Van Nelle zocht naar een
moderne vormgeving. Het affiche is voor onze
collectie juist vanwege die drastische overgang van
belang. Het Tabakaffiche is bijzonder en is ook voor
veel anderen buiten Jongert adepten om een
gewild object.
Aankoop Purmerends Museum
Affiche de Zaaier, 1920
Ontwerp Jac. Jongert,
kleurenlitho Druk: Immig en Zoon,
Rotterdam Embleem en plaat voor propaganda voor
de Volksuniversiteit Rotterdam
Rond 1920 kreeg Jongert opdrachten van de Volksuniversiteit Rotterdam. Dit nieuwe instituut zocht
een passend embleem. Het idealistische karakter van
deze instelling maakte dat Jongert er jarenlang
(1920-1930) als ontwerper en als docent actief
bleef. In zijn vormgeving sluit het affiche nog
helemaal aan bij zijn Purmerendse periode.
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