Nieuwsbrief Purmerends Museum - Maart
'WATERSNOOD 1916' WANDELINGEN - Het Gilde Purmerend
Loopt u ook mee met de succesvolle 'Watersnood 1916' Wandelingen?

foto Joseph Coppens, collectie Provinciale Atlas N-H

Iedere zaterdag kunt u met een gids van het Gilde Purmerend de tentoonstelling
Watersnood van 1916 in Purmerend bezoeken en maakt u aansluitend een
wandeling langs de plekken waar het water een grote impact had in de stad. Bij
terugkomst staat er een lekkere kop koffie op u te wachten.
Wanneer

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

5 maart
12 maart
19 maart
26 maart

Tijdstip

14.00-15.30 uur

Waar

Purmerends Museum, Kaasmarkt 20, Purmerend

Kosten

 2,50 p.p.

Aanmelden via info@purmerendsmuseum.nl / 0299-472718
De tentoonstelling 'Watersnood in Purmerend' is te bezoeken tot en met 10 april
2016.

TAXATIEDAG KUNST & CURIOSA - 30 maart
Gratis taxatie

De gratis taxaties worden uitgevoerd door taxateurs die zijn aangesloten bij de
Federatie TVM, branchevereniging voor taxateurs, makelaars en veilinghouders in
onroerende zaken.

Locatie: Purmerends Museum, Kaasmarkt 20, 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.
In verband met de Paasdagen kunt u vanaf vrijdag 25 maart telefonisch of aan
de balie van het museum een nummer reserveren in één van de tijdblokken:
0299-472718.

WORKSHOP 'ZELF KLEINE BOEKJES MAKEN '- 23 april

Papier is één van de meest veelzijdige materialen om mee te werken. In deze
workshop kunnen een aantal kleine boekjes worden gemaakt. Wat dacht u van
een leporello-boekje voor fotos, een harmonicaboekje voor spreuken of
gedichtjes of misschien een tandenstoker boekje voor tekeningen. De
mogelijkheden worden slechts beperkt door uw eigen fantasie. U kunt zich
aanmelden voor deze creatieve workshop, gegeven door boekbinder Cindy
Rodermond-Snabilié.
Wanneer

zaterdag 23 april 2016

Tijdstip

13.00-16.00 uur

Waar

Purmerends Museum, Kaasmarkt 20, Purmerend

Kosten

 19,- inclusief entree museum + koffie/thee

Aanmelden via info@purmerendsmuseum.nl / 0299-472718
Aantal

minimaal 5-maximaal 12 deelnemers

RECENTE AANWINSTEN
Het Purmerends museum heeft als missie een zo groot en divers mogelijk
publiek kennis te laten maken met de geschiedenis en het cultureel erfgoed van
de stad, waarbij de focus ligt op beleving, educatie en kennisoverdracht. Wij
zijn daarom erg blij dat wij naast onze aankopen ook regelmatig schenkingen
ontvangen die de collectie van het museum versterken.

Vaas
Wed. N.S.A. Brantjes & Co
model 1058
Decor A (lelies en vlinders)
schilder
1898
inv.nr. 459
aangekocht met steun van
De vrienden van het Purmerends
Museum

Olieverf op paneel
Beemster met bloesem
Evert Semeins (van Amicitia)
1930, circa
38 cm x 48 cm
inv.nr. 10195

Gemengde techniek, acryl en collage
Koemarkt voor cafe Bakker
Jan Hollenberg
2005
48.5 cm x 67.5 cm
inv.nr. 10196

Ets 'Purmerend'
Jan Hollenberg
1984
18.5 cm x 36.5
inv.nr. 10197

Jubileumalbum N.V. Purmerender StoomWasch- & Strijkinrichting, Directeur
C.M. Wessel 1913-1923. Met 9 fotos van
de fabriek en haar werknemers,
gemaakt door Joseph Coppens.
inv.nr. 10193

Fotoalbum met fotos der Jubileum
Feesten ter herinnering der 25 jarige
Regeering van H.M. Koningin
Wilhelmina, gehouden op 12, 13, 14, 15
Sept. 1923 te Purmerend.
Met handgeschreven bijschriften bij de
fotos door Cornelis Martinus Wessel.
inv.nr. 10192

Wij vinden 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.

Wilt u de Nieuwbrief liever niet ontvangen, dan kunt u zich onderaan de brief met
één klik uitschrijven.
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