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NIEUWSBLAD VAN DE
ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP
PURMEREND
Het is zover !!!!!
Ons nieuwe onderkomen is een feit. Het eerste pand wat wij serieus kregen aangeboden door de
Gemeente Purmerend verraste ons in positiviteit. Het “Hans en Grietje”-achtige huisje aan de
Neckerstraat 11 blijkt een schitterend onderkomen voor de archeologische werkgroep te zijn. De
ruimte zal genoeg moeten zijn voor ons materiaal met hierbij een prima werkruimte in museale

sfeer. Een aparte keuken én een ruimte voor een klein depot. Zelfs een verdieping is aanwezig voor
verdere werkzaamheden en administratieve doeleinden. Al met al een schitterend onderkomen.

Het huisje aan de Neckerstraat nummer 11
Op dit moment zijn de laatste materialen verhuisd en is het nieuwe onderkomen al behoorlijk vol.
Er moet nog wel veel opbergruimte worden gecreëerd om het vele materiaal in onder te brengen en
hier wordt door enkele vrijwilligers reeds hard aan gewerkt.

Vanaf 1 januari zijn wij feitelijk op het nieuwe adres definitief gevestigd. Volgens zeggen van de
Gemeente Purmerend kunnen wij minstens drie jaar gebruik maken van dit onderkomen. Hierna is
het afhankelijk van de ontwikkelingen die nog plaats moeten vinden met betrekking op de
uitbreidingen van de Weidevenne. Wij hopen stellig dat dit verblijf wat enkele jaren langer zal
duren en misschien zelfs een bezienswaardigheid van Purmerend kan worden.
Neckerstraat 11 – 1441 KT Purmerend

(3)
De overdracht en ondertekenen

Het ondertekenen van het gebruikerscontract door onze voorzitter en
mw. Molenaar van de Gemeente Purmerend

De sleutels worden in ontvangst genomen door onze voorzitter Jan van Waard,
overhandigd door mw.Molenaar en onder toeziend oog van de heer Hammacher.

(4)
De laatste beelden van onze ruimte aan de Wilhelminalaan

Alles inpakken!!!! Wat een werk......

Alles ingepakt!!!! En nu wégwezen.

En nu de nieuwe beelden van onze ruimte aan de Neckerstraat

Een mooie ruimte om te werken

Het nieuwe depot

Ook boven hebben wij ruimte

(5)
AWP - Projecten 2011

In het jaar 2011 zijn zeven projecten door de AWP zelfstandig uitgevoerd. Wegens de vele
werkzaamheden in en rond de Baanstede-Noord zijn hier de meeste waarnemingen uitgevoerd.
Coördinaten hieronder zijn bepaald op het middenpunt van de onderzoeklokatie.

Projectnummer
2011-01-PMR
2011-02-PMR
2011-03-TP
2011-04-PMR
2011-05-PMR
2011-06-PMR
2011-07-PMR

Adres
Westerweg 74 (boomgaard)
Westerweg t/o Westerweg 74
Tramplein
Kwadijkerweg/Purmerdijk (hoek)
Westerweg 65
Tussen Westerweg en Purmerdijk
Westerweg 65

Plaats
Purmer
Purmer
Purmerend
Purmer
Purmer
Purmer
Purmer

Coördinaten
129223/503412
129198/503476
124900/502317
128494/503830
129066/503278
129112/503864
129066/503278

In Purmerend zijn de volgende projecten uitgevoerd door externe bedrijven wél of niet in
samenwerking met de AWP:
Projectnr. Adres
Plaats
Uitvoerend bedrijf
Nieuwstraat 22-38
Purmerend ADC-Amersfoort
Weeshuissteeg/Koemarkt Purmerend AWP/Hollandia



Coördinaten
125020/502343
125216/502416

In de volgende onder NAP zal er verder worden ingegaan op enkele van deze onderzoeken.

(6)

Archeologische Werkgroep Purmerend

Purmerend, Maart 2012

Geacht lid/donateur,
Naast dit schrijven ontvangt U tevens ons nieuwsblad “onder N.A.P”. Wij hopen ook dit jaar weer
op uw financiële steun te kunnen rekenen. Dit kan op de navolgende manieren;




Overmaken op bankrekening van de ABN-AMRO, nummer 98.02.09.013, onder vermelding
van contributie dan wel donatie 2012.
Contante betaling aan de Penningmeester op onze vaste dinsdagavonden, vanaf 20.00 uur, in
het gebouw aan de Neckerstraat 11.
Mocht u onverhoopt de contributie dan wel donatie over 2011 nog niet hebben voldaan, dan
zie ik deze gaarne alsnog tegemoet.

De contributie voor leden bedraagt € 17,50 per verenigingsjaar. De donaties bedragen minimaal €
10,- per jaar.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Kees van Haver,
Penningmeester,
Archeologische Werkgroep Purmerend
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