Huizer Museum - Voorjaar 2017
Nog genieten van TheePotterij
In het Huizer Museum vervolgen we
onze theereis naar Taiwan en Sri
Lanka. Ook uit China, India, Japan,
Turkije en Marokko is in onze Theesalon nog steeds de lekkerste thee te
vinden. Elke week onder een ander
landenthema. De exotische thee
wordt gekoppeld aan de Huizer
geschiedenis en hoogstandjes van
Potterie de Driehoek. De mooiste
theekopjes en theepotten sieren de
tentoonstelling.

t/m 6 mei

Nieuwe parels
in Huizer Museum collectie
Een prachtig stilleven van Henk Bos, een
stoer vissersbaadje, een zomerse hemdrok
(schipper ondergoed) om jaloers op te zijn
en authentieke attributen uit 19e-eeuwse
huishoudens. Cultureel erfgoed, vaak vele
generaties oud, is nog in prachtige staat en
heeft een nieuw thuis gevonden in het
Huizer Museum. Sommige parels zijn direct
al te zien, zoals de hemdrok, het jak en de
wastobbe. Andere volgen binnenkort. Zo is er in
het Huizer Museum steeds iets nieuws te zien.

Workshop: Brei je eigen Theemuts – 21 april !
Thee is hot en breien is hip. Samen met
Granny's Finest is er voor brei-liefhebbers
een workshop in het museum: op vrijdag
21 april, van 14.00 tot 16.00 uur.
Kosten €15,00 incl. alle materialen en koffie
of thee. Plus natuurlijk een schitterend
gebreid resultaat! Aanmelden: 035 5250223
of receptie@huizermuseum.nl.

Nieuwe Vrijwilligers welkom: Snuffelochtend 11 mei
In het HuizerMuseum kunnen we altijd extra handjes gebruiken. .
Tijdens de afbouw en opbouw van de wisseltentoonstellingen is
goed te zien op welk front onze vrijwilligers actief zijn. Ben jij ook
wat uurtjes per week beschikbaar en hou je van
kunst, cultuur, geschiedenis, research, schrijven,
social media of ict? Ben je handig met bouwen en
inrichten of ontvang en begeleid je liever onze
bezoekers? Kom snuffelen op 11 mei, 10 – 13 uur.

Historische Wandelingen
"O wat mooi, dat had ik nog nooit gezien"....
horen we elke 2e zaterdag van geïnteresseerde wandelaars, die samen met een gids
ons fraaie dorp verkennen. Start om 14 uur.
Van Mei t/m September kan een
rondwandeling door het oude dorp of de
Wijgert Kooijbuurt ook op de 4e zaterdag
van de maand (start om 11 uur). Kijk in de
Agenda bij Huizer Museum voor alle data,
wandelroutes en tijden.
Wilt u wel eens een
privé rondleiding
voor familie of een
verjaardagsfeest?
Onze rondleiders
gaan graag met u
op stap. Vraag naar
de mogelijkheden.
T 035 – 5250223 of

receptie@huizermuseum.nl.

Bertha thoe Schwartzenberg & Marie Therèse Mentink
Vrouwenwerk van toen en nu. Het Huizer Museum presenteert twee kunstenaressen die
precies een eeuw na elkaar in het Gooi als kunstenaar furore maakten. De aristocrate Thoe
Schwartzenberg (1891 – 1993) maakte sierlijke, gedetailleerde beelden, vaak vrouwfiguren.
In een contrasterende stijl werkt de Huizer schilderes Marie Therese Mentink (1967); ook zij
portretteert vaak vrouwfiguren. Hoe leven en werk van vrouwen - zowel de kunstenaars als de
figuren die zij uitbeelden, toen en nu – van elkaar verschillen, vormt de intrigerende verbinding
tussen beider kunststijlen, kunstwerken en bijbehorende verhalen die het Huizer Museum in
deze mooie en bijzondere duopresentatie laat zien.

Vanaf 1 juni 2017

NIEUWS: Huizer Museumwinkel & VVV

Bijzondere weetjes…!

Wieringer krukels en Urker ansoop… Zegt u
dit niets? Deze en andere originele en lekkere
Zuiderzeestreekgerechten zijn nu verzameld
in een leuk kookboek (€ 9,95). Ook het
sfeervolle bladerboek “Op de thee bij…” is er
nog, tijdelijk voor slechts € 5,00 in onze winkel.

Huizer dracht op KAF.NL in Almere

Het is lente, dus zijn er weer volop nieuwe
brochures en magazines voor leuke uitjes. Dat
varieert van Vecht tot Eem en de Randmeren.
Gratis af te halen bij onze VVV balie.
TIP: Wilt u een verjaardag op bijzondere wijze
vieren of een origineel groepsuitje organiseren?
Het Huizer Museum denkt en organiseert met u
mee. Zo is een klederdracht presentatie mogelijk,
een fietstocht of een wandeling met een gids.
Elk arrangement wordt op maat samengesteld.

Wereldwijd herkent
men bevolkingsgroepen aan hun
traditionele kledij.
Ontwerper Kasper
Jongejan ontwierp
een nieuwe draagbare mannen- en
vrouwencollectie:
‘Dracht’. Het is zijn
kijk op de nieuwe
identiteit van Almere.
Ook op deze expo is
een Huizer vrouw in
authentieke kleding
te zien.

Atelierroute Laren
brengt bezoekers
naar Huizer Museum
Na de manifestatie ‘20 jaar Atelierroute
Huizen’ volgt op 20 en 21 mei de
Atelierroute Laren. Het nieuwe magazine
voor dit open-huis kunstweekend
verwijst ook naar onze pareltjes in het
Huizer Museum. Zaterdags tot 17 u open.
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Openingstijden: Dinsdag t/m Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur (van 1 april t/m 31 oktober)

