Correspondentieadres:
Historisch Museum “De Tien Malen”
Garderenseweg 97
3881 NC PUTTEN
E-mail: detienmalen@gmail.com
Informatie: www.detienmalen.nl

P E R S B E R I C H T: Recreatiekrant
Putten, 07 januari 2019

Onderwerp: Museumseizoen 2019
Op woensdagmiddag 3 april 2019 opent het Historisch Museum “De Tien Malen” weer haar deuren
voor een nieuw museumseizoen.
Het Historisch Museum “De Tien Malen” geeft een beeld weer van het stenen tijdperk tot aan de
jaren vijftig van de vorige eeuw. Het museum huisvest een grote collectie archeologische vondsten
uit de oertijd zoals vuurstenen klingen, mesjes, schrappers en stenen bijlen. De geschiedenis van het
dorp komt tot leven met landkaarten, foto’s, tekeningen en op schaal gemaakte kijkkasten van
bijvoorbeeld een boerderij en grafheuvel. Een grote verzameling ambachtelijke - en agrarische
gereedschappen en werktuigen maken het plaatje compleet.
Hoe leefde ‘de Putter’ in een tijd zonder stromend water en elektriciteit?
Tijdelijke expositie
Dit seizoen wordt stil gestaan dat het 75 jaar geleden is dat een deel van Nederland bevrijd werd van
de Duitse bezetters. Tevens is het in oktober 2019, 75 jaar geleden dat de razzia in Putten plaatsvond.
Aan beide onderwerpen wordt dit seizoen in het museum “De Tien Malen” aandacht aangeschonken.
In de periode 3 april - 31 augustus willen we aandacht schenken aan de oorlogsperiode in Nederland.
Dit wordt aan de hand van een aantal markante, specifieke voorwerpen uit de oorlogsperiode.
Voorwerpen waar een “verhaal aan vastzit”. Een deel van de voorwerpen zal uit Putten komen,
specifiek gekoppeld zijn aan de Puttense oorlogsperiode, de andere voorwerpen komen uit
Nederland.
Vanaf 1 september - 26 oktober is de tijdelijke expositie gewijd aan de herdenking van de oktober
razzia in Putten in 1944, in de periode van de tijdelijke expositie 75 jaar geleden.
We willen dan met specifieke voorwerpen en informatie stil staan bij de oktober razzia. De inrichting
zal plaatsvinden in samenwerking met de Stichting Okt. ’44 in Putten.
Historisch Museum “De Tien Malen”
Garderenseweg 97, 3881 NC Putten
Openingstijden
3 april tot 26 oktober op woensdag t/m zaterdag van 13.30-16.30 uur
1 juli tot 31 augustus op dinsdag t/m zaterdag van 13.30-16.30 uur
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Entreeprijs:
Volwassen € 3,00 p.p.
Kinderen tot 4 jaar gratis en van 4 tot 12 jaar € 1,50 p.p.
Museumkaart geldig. PHG - deelnemers gratis op vertoon van deelnemerskaart.
Informatie: www.detienmalen.nl

Agenda Historisch Museum “De Tien Malen”
Woensdag 3 april:
Opening museumseizoen 13:30 uur
O.a. de tijdelijke expositie “De oorlogsperiode in Nederland”
Zaterdag 13 april:
Op zaterdag besteedt het museum “De Tien Malen” extra aandacht aan de Nationale Museumweek.
 Museum gaat eerder open van 10.30-16.30 uur
 Reductie op de entreeprijs, de toegangsprijs is € 1,00 voor volwassenen.
Kinderen, PHG deelnemers en Museumkaarthouders gratis.
 ’s Middags activiteiten voor de kinderen.
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