Historie Het museum
bestaat sinds 1952.
In dat jaar schenkt
Frits Vermeulen een
natuurhistorische
verzameling aan de
inwoners van Velsen.
Pieter Vermeulen (18431922) was onderwijzer.
Behalve een betrokken
onderwijzer was hij
natuurliefhebber
en verzamelaar. Zijn zoon
Frits (1870-1964) zette
deze liefde voort.
Meer over de geschiedenis van
het museum vindt u in het boekje
’60 jaar Pieter Vermeulen Museum’ dat
verkrijgbaar is in onze museumwinkel.

Openingstijden Wo, vrij en zo 13.00 – 17.00 uur •
Tijdens schoolvakanties op di t/m vrij en zo van
13.00 – 17.00 uur (regio NH/ZH) • Feestdagen gesloten •
Groepsbezoek op afspraak (ook buiten openingstijden)
Tarieven Volwassenen		
E3,00*
Kinderen (3 t/m 12 jaar), 65+ en CJP		
E2,50*
Groepen volwassenen (vanaf 15 personen)
E2,50*
Groepen kinderen (vanaf 15 personen)
E2,00*
Vrienden 50% korting • Met Museumkaart gratis toegang
* prijswijzigingen voorbehouden

Ons museum is rolstoeltoegankelijk
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Donaties groot of klein worden te allen tijde gewaardeerd.
Het museum heeft de ANBI-status, daarom kunnen donaties
in aanmerking komen voor belastingaftrek.
IBAN NL95 RABO 0383689120 • BTWnr: 81.20.75.213.b01
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Vriend worden van het Pieter Vermeulen Museum? Dat kan voor
E12,50 (1 pers.) of E20,00 (gezin) per jaar. Stuur ons een email
o.v.v. ‘Vriend worden’ en wij helpen u verder.
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Koffiehoekje Er is de mogelijkheid tot het nuttigen van een
kopje koffie, thee, fris en een versnapering. In overleg kunnen
groepen ook meegebrachte etenswaren/dranken nuttigen.

Centrum voor Natuuren Milieu- Educatie

Bereikbaarheid Het museum ligt vlak bij station Driehuis en
is ook bereikbaar met de buslijnen 3 en 75.
Een uitgebreide routebeschrijving vindt u op onze website
www.pietervermeulenmuseum.nl onder ‘informatie’.

Toekomst Na 55 jaar aan het Moerbergplantsoen gevestigd
te zijn geweest, verhuisde het museum eind 2007 naar de
Driehuizerkerkweg in Driehuis. Dit is een tijdelijke locatie.
In de kustvisie van de gemeente Velsen is een plek gereserveerd
voor het Pieter Vermeulen Museum aan het Kennemermeer.
Museumwinkel In onze museumwinkel vindt u tal van leuke
hebbedingetjes. U vindt er ook zoekkaarten, loeppotjes,
boekjes over de natuur, posters en brochures.

Pieter Vermeulen
Museum
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Werken als vrijwilliger Het museum kan haar taken uitvoeren
mede door de inzet van vrijwilligers die actief zijn op uiteenlopende gebieden zoals o.a. bestuursfuncties, baliewerkzaamheden,
schoolbegeleiding, activiteitenbegeleiding. Bent u geïnteresseerd
in vrijwilligerswerk? Neem dan contact met ons op.

Informatie

Adres

Driehuizerkerkweg 34 d • 1985 EL Driehuis
t 0255 536726 • f 08 42243505
info@pieter-vermeulen-museum.nl

Tentoonstellingen en activiteiten voor
particulieren en onderwijs

Door een grote boom stap
je dit magische bos binnen.
Via spelletjes en opdrachtjes
ontdek je niet alleen wat je
in een bos kan tegenkomen,
maar ook hoe je voor het bos
kan zorgen.
Voor iedereen vanaf 3 jaar.

17|03|2017 t/m 03|09|2017

Poepgoed/scheid goed

Poep is heel gewoon maar er valt
nog zoveel over te ontdekken!
Net als duurzaamheid en afval,
ook heel normaal maar we
mogen er best meer over weten.
Kom ruiken, kijken en spelen!
Duo-tentoonstelling vanaf 3 jaar.

22|09|2017 t/m 04|03|2018

Tuin vol geheimen

Ontdek hoe het is om als een
klein kriebelbeestje door tuinen
te struinen! Wie kom je tegen?
Waarom wonen er zoveel dieren?
Moet je zwemmen na een regenbui? Na een bezoek aan deze tuin
weet je het allemaal.
Voor iedereen vanaf 3 jaar.
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Voor groep
3

Lente t/m begin herfst		
De slootjeskoffer
Project Zaaigoed
Veldwerk in de schoolomgeving
Vlinders en hun omgeving
Vlinders in de duinen
Vlinders in de klas
Vlinders voor kleuters
Windekind
Strandproject Flessenpost
Zeerover Faldido

5 en 6
5 en 6
7 en 8
3 t/m 8
7 en 8
3 t/m 8
1 en 2
1 t/m 3
5 t/m 8
7 en 8
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Bos vol geheimen

Vanaf januari
Ben ik dat?

Voor groep
Het hele jaar
7
Aan het strand
3 t/m 8
Bijen
1 t/m 8
Dierenhuidendomino
7 en 8
Energie? Natuurlijk duurzaam!
5 t/m 8
Fossielen
7
Het Poldermysterie
1 t/m 8
Iedere dag dierendag
1 t/m 4
Jop vindt een veer
1 t/m 8
Kaas en boter maken
1 en 2
Kleur kijken
4 t/m 7
Kluts
6
Malorix
6 t/m 8
Papier
1 t/m 4
Pieter de Pier
6
Spoorzoeken
4 t/m 6
Stadsvogels
3 en 4
Steengoed
4 t/m 6
Van graan tot brood
1 en 2
Voel maar
5 t/m 8
Uilen
1 t/m 8
Wecycle leskoffer
1 t/m 8
Wateronderzoek
Diverse (les)materialen
Dierenpakken
Diverse lespakketten
Natuurpad
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11|09|2016 t/m 26|02| 2017

Leskisten en projecten

Tentoonstellingen
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Maak kennis met het groen en de symboliek
van de winterfeesten.
Vooral geschikt voor volwassenen.

Projecten rondom Duurzaamheid

Leskist Energie? Natuurlijk duurzaam!
Leskist Pieter de Pier			
Wecycle-koffer				
Duurzaamheidsmeter			
Afbraakkalender				
Duurzaamheidsscan			
Lessen en workshops op maat in overleg.

groep 7 en 8
groep 1 t/m 4
groep 1 t/m 8
groep 3 t/m 8
groep 4 t/m 8
groep 5 t/m 8

Meer informatie en boekingen voor scholen via www.nmewijzer.nl

Activiteiten

Er zijn altijd knutselactiviteiten passend bij de
tentoonstelling of het seizoen. Kijk voor meer
informatie en alles wat wij verder organiseren op
onze website.

www.pieter-vermeulen-museum.nl
www.pietervermeulenmuseum.nl

Na t u u r

Wintergroen

Natuurpad

Op pad met een natuurtasje in park
Schoonenberg.

GPS-tocht GPS-tocht

Tijdens een ontdektocht door de landgoederen leer je van alles
over jouw Keltische bomenhoroscoop, de bomen zelf en het
werken met een GPS-apparaat.

Ontwerp Annette Spanjaard

01|12|2017 t/m 31|01|2018

Strandkar Een verrijdbaar activiteitencentrum met opdrachten over de natuur op en
rond het strand. Heel geschikt voor scholen om
te huren tijdens een themaweek, of te boeken
bij een museumbezoek.

