MUSEUM KENNEMERLAND VERANDERT MEE
De jeugd heeft de toekomst, daarom heeft Museum
Kennemerland een speciaal programma voor kinderen en scholen, waarin de
kinderen worden uitgenodigd meer te weten te
komen over het verleden
van hun leefomgeving.
Daarnaast is het
museum in het bezit
van een touchtable, die
de geschiedenis van
Kennemerland op speelse
wijze laat zien.
Op www.museumkennemerland.nl vind u de
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Even met de Velserpont over
en na 10 minuten bent u op
het Westerhoutplein. Een
kopje koffie of thee gaat er
dan wel in, en laat dat nou
bij de prijs inbegrepen zijn.
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Museum Kennemerland is gelegen aan het
Westerhoutplein 1, net buiten het centrum van
Beverwijk. De ingang van het museum vindt u aan de
zijkant van het gebouw: Noorderwijkweg 2A.
Komt u met de trein? Vanaf het station is het 10 tot
15 minuten lopen naar het Westerhoutplein.
Minder goed ter been? Vanaf station Beverwijk brengt
bus 78 (naar Wijk aan Zee) u voor de deur van het
museum (halte Westerhoutplein).
Komt u met de auto? U kunt gratis parkeren tegenover
het museum bij Huize Westerhout.
Het museum is het gehele jaar geopend op zaterdag-,
zondag- en woensdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur,
behalve op feestdagen.

Waarschijnlijk bent u ons wel eens gepasseerd...
dat leuke, oude pandje met die luikjes aan
het Westerhoutplein in Beverwijk?

Toegang €5 inclusief een kopje koffie of thee.

Het is hèt regionale museum van Kennemerland en
u bent van harte welkom om het te bezichtigen.
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Kijk ook op www.museumkennemerland.nl
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BIBLIOTHEEK
In de bibliotheek van
Museum Kennemerland
kunt u de mooiste boeken
inzien. Bij sommige boeken
krijgt u handschoenen aan
in verband met de ouderdom
van de boeken. U bent van
harte welkom!

Museum Kennemerland laat u kennismaken met
het verleden van de regio Midden Kennemerland.
De Prehistorie, het Oer-IJ, de Romeinen, de kastelen
en buitenhuizen, het Wijkermeer, het graven van het
Noordzeekanaal (Holland op z’n smalst), de Slag bij
Castricum, de Lunetten, de Stelling van Amsterdam,
de Atlantikwal, de aardbeienteelt, Hoogovens en
andere industrieën maken dit verleden fascinerend
voor wie er woont en voor wie er op bezoek is.
BIJZONDERE INDUSTRIEËN: BIJZONDERE COLLECTIE
Het Velser Aardewerk is vast onderdeel van de
collectie. Dit sier- en gebruiksaardewerk werd begin
1900 gemaakt; betaalbaar voor de arbeidersklasse.
Ook de Kinheimtapijten behoren tot de kerncollectie
en stammen uit begin 1900. Kinheim was het enige
bedrijf in Nederland, waar volgens klassiek Oosterse
techniek met de hand tapijten geknoopt werden.
Er zijn in beide collecties werken van vooraanstaande
ontwerpers te zien.

MEER INFORMATIE?
Op ons adres is ook het Historisch Genootschap Midden
Kennemerland gevestigd.
Het HGMK organiseert lezingen en inloopavonden, waar
vrijwilligers geïnteresseerden bijstaan bij het
onderzoek naar het verleden
van Midden Kennemerland.
Kijkt u op www.hgmk.nl
voor meer informatie en de
agenda.

HOE KENNEMERLAND VERANDERT
De tijd staat niet stil en in Museum Kennemerland
is dat goed te zien. Vanaf de prehistorie tot nu is de
streek veranderd onder invloed van mens en natuur.
Zo ontwikkelde de Kennemerland zich tot moestuin van Amsterdam
door de land- en tuinbouw. En sinds de aanleg
van het Noordzeekanaal
heeft de papier- en staalindustrie in de streek
veel welvaart gebracht.
Misschien hebben uw
eigen voorouders nog
aardbeien geplukt of
bij Van Gelder Papier of
Hoogovens gewerkt?
MUSEUM KENNEMERLAND.NL
Op de site kunt u terecht voor
alle informatie, zoals over
sponsoring, vergadermogelijkheden of vrijwilligerswerk.
Het museum heeft diverse
mooie boeken over de regio
in de verkoop.

