Nieuwsbrief Purmerends Museum - November
RABOBANK- ACTIE: dagboek JAN ZUIDLAND, slechts  4,95
Dankzij een actie van de Rabobank Waterland en Omstreken is het Dagboek van
Jan Zuidland nu met 5,00 korting te koop. U betaalt tegen inlevering van de
coupon i.p.v. 9,95, slechts 4,95. Coupons vindt u in het ledenmagazine van de
Rabobank 'Dichterbij' en in de Huis aan Huisbladen.
Verkooppunten: Purmerends Museum en boekhandel 't Leesteken.
Het dagboek van Jan Zuidland
Waterlands Archief: Clemens Homan, Kasper Bockweg,
Jaap Haag en Margreet Lenstra
Stichting Uitgeverij Noord-Holland
Hoe een schooljongen de watersnoodramp van 1916
beleefde lezen we in het dagboek van de toen 11-jarige
Jan Zuidland uit Purmerend. In dit unieke persoonlijke
document vertelt Jan Zuidland over de strijd, die de
Purmerenders tegen het water voerden en hoe zijn familie deze ramp met alle
ongemakken trotseerde: de huisraad die in veiligheid moest worden gebracht,
boodschappen die in onder water gelopen straten moesten worden gedaan en
onderdak, dat bij familieleden elders gevonden moest worden. Een prachtig
document van een Purmerendse jongen.

WINKEL: 'CADEAUTJES'
Bent u nog op zoek naar een cadeautje uit Purmerend? Neem eens een kijkje op:
http://www.purmerendsmuseum.nl/page/157/

MUSEUM krijgt SCHEEPSMODEL 'IRENE'
Sinds kort maakt het prachtige scheepsmodel, de oorlogsbrik 'Irene', deel uit van
de collectie van het Purmerends Museum. Dit type schepen voer immers in
aanvang door het Noord-Hollands kanaal e n passeerde op weg naar of vanuit
Den Helder de sluizen bij Purmerend. Een aantrekkelijke aanvulling naast de
bestaande afbeeldingen.
Het model is tot in de kleinste details en met veel preciese gemaakt door de
Purmerender Piet Hartwijk.

Details van het scheepsmodel
Het scheepsmodel is te zien in het Purmerends Museum.

WORKSHOP: 'KERSTKAARTEN'
Een handgemaakte kerstkaart springt er gelijk uit en heeft zoveel meer charme
dan een gekochte kaart. Zelf maken hoeft niet duur te zijn en kan met goedkope
middelen en afvalmateriaal. U krijgt materiaal en voorbeelden om 10 kaarten te
maken.

DATUM

zaterdag 3 december

TIJDSTIP

13.00-16.00 uur

LOCATIE

Purmerends Museum

KOSTEN

 20,-, incl. materiaal en koffie

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden bij Cindy Rodermond-Snabilié (boekbinder),
via info@crea-sol.nl Voorwaarden: Betaling geschiedt vooraf.

TENTOONSTELLING 'Ies Jacobs, de Mens Centraal'
Decennia lang is kunstschilder Ies Jacobs vaste gast op de veemarkt van
Purmerend. Niet zo zeer het vee als wel de mens staat centraal in zijn werk. In de
tentoonstelling zijn tientallen aquarellen, krijttekeningen en etsen te zien die een
treffende weergave zijn van veeboeren en handelaren in onder meer in café De

Bonte Koe en café Bakker. Naast het werk van Ies Jacobs zijn enkele
sfeervolle foto's van boeren en handelaren op de veemarkt te zien. De zwart-wit
opnamen zijn gemaakt door Janneke Jacobs die tussen 1970 en 1999 haar vader
Ies verschillende keren naar Purmerend vergezelt.

http://www.facebook.com/purmerendsmuseum

Wij vinden het leuk 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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