Het Peperhuis ; nr. 4 (dec 2003)

merkelijke Vriend

Lamy Eeken-Beekhuis

Door Elisabeth Spits

Lamy Eeken-Beekhuis is secretaris van de Vereniging

Vrienden

en de stuwende kracht achter het

Vriendentrefpunt in het buitenmuseum.

Waarom een Vriendentrefpunt?
"Met het Trefpunt hebben de Vrienden een eigen herkenbare plek in het museum gekregen. Vrienden die het
museum bezoeken, komen langs en maken een praatje.
Nogal wat Vrienden die in de directe omgeving wonen
komen soms wekelijks even langs, anderen van soms
behoorlijk ver weg zien we ook heel regelmatig. Er ontstaan nieuwe sociale contacten. De vrijwilligers maken
een praatje met de bezoekers, vertellen over de vereniging en werven op die manier veel nieuwe leden. Het

Trefpunt staat of valt met de vrijwilligers. Zij zijn het
visitekaartje van de Vereniging. Opvallend is ook dat
een aantal kinderen in de vakanties veel in het museum
te vinden is. Naast de zoektochten en de kris-kras-krullenkaart komen ze ons ook opzoeken in het Trefpunt.
Deze kinderen voelen zich duidelijk verbonden met het
museum, kennen het personeel al aardig en helpen
soms een handje."
Wat
Wanneer

is

jouw favoriete plek van het museum?

"Dat is de Schokkerbuurt, uit nostalgische overwegin-

wed je lid van de Vercniging?

"Dat is werkelijk al heel lang geleden. Toen onze kinderen groot genoeg werden om mee te gaan, zijn we
gezinslid geworden. lk heb het museum wel zien ontstaan, want ik ben opgegroeid in Enkhuizen. Als kinderen speelden wij op het terrein dat opgespoten werd
voor het buitenmuseum. lk heb daar nog een aantal
aardige dingen uit het zand opgevist, zoals kanonskogels en een bronzen kinderstrijkbout, die nog altijd in
mijn bezit is. Met de kinderen kwamen we er vaak. 's
Zomers naar het buitenmuseum, spelletjes doen, natuurlijk langs de snoepwinkel en kippers eten. Daar zijn ze
nog steeds dol op. 's Winters naar het binnenmuseum,

waar de schepenhal altijd een geliefde plek was."
Hoe is het idee voor het Vriendentrefpunt ontstaan?
"Een jaar of zeven geleden bemande ik met andere
Vrienden een kraampje in het buitenmuseum, om de
bezoekers warm te maken voor de Vereniging Vrienden.
Maar zo'n kraampje werkte niet echt goed, het was een
te incidentele actie. De vrijwilligers hebben toen al een

eigen plek voor de Vrienden voorgesteld, maar bij het
museum sprak dat idee toen niet tot de verbeelding. En
het museum moest toch een locatie ter beschikking stellen, dus verder gebeurde er niets. Tot het idee vorig jaar
ineens wel levensvatbaar bleek en het bestuur mij vroeg
om het vooftouw te nemen. lk heb toen aan de hand
van de ledenlijst zeven mensen uit de buurt benaderd
waarvan ik vermoedde dat ze wel zin hadden om hieraan mee te werken. Dat lukte en zo kon in het voorjaar
van 2002 het Vriendentrefpunt in de ruimte achter de
banketbakkerswinkel, Hoorn 5 geopend worden. Al snel
meldden zich meer vrijwilligers en met een ploeg van
vijftien is het mogelijk het Trefpunt alle dagen van de
week open te stellen. En dat is heel belangrijk, want continurTeit is de kracht van het succes. Bezoekers en
Vrienden staan nooit voor een dichte deur."
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gen. Mijn familie komt van Schokland en de huisjes in de
Schokkerbuurt zijn zeer typerend. Maar ik kom ook heel
graag in de stoomwasserij, daar is altijd activiteit en het
ruikt daar ook zo heerlijk. En dan nog 't Kluitje van
Zoutkamp, dat herinnert mij aan het gezellige huis van
mijn opoe. Natuurlijk is het Trefpunt ook een van mijn
favorieten. We verhuizen komend jaar naar een andere
locatie in het buitenmuseum. lk hoop dat de Vrienden
ons daar weer in groten getale weten te vinden.
ledereen is van harte welkom!"
I

Kerstbijeenkomst Vrienden
Op vrijdag 19 december houdt de Vereniging van Vrienden
haar inmiddels traditionele kerstbijeenkomst. Deze staat

voor een deel in het teken van de toekomstige samenwerking tussen het museum en de Stichting Behoud
Cultureel Erfgoed Verkade.
Robert Zijp zal een toelichting geven op de plannen voor

de presentatie van de Verkade-collectie in het
museum. Ad Geerdink vertelt daarna kort iets
over twee nieuwe tentoonstellingen die

deze winter

in het

museum georganiseerd worden,
vijftig jaar Gouden Boekjes

'Een Gouden jubileum,

in Nederland'en de kabinetexpositie over het
Verkade-album'Langs de Zuiderzee'.
Hierna is er gelegenheid de exposities te bezoeken en de aanwinsten te bekijken die
het museum het afgelopen jaar met steun van

de Vrienden heeft weten te verwerven.

Voorafgaand aan deze kerstbijeenkomst is

er een korte

ledenvergadering in verband met het vaststellen van de statuten. Zowel voor de kerstbijeenkomst als voor de ledenvergadering krijgt u binnenkort een uitnodiging thuisgestuurd. Daarbij ontvangt u ook de betreffende stukken. De
middag begint om 15.00 uur met de vergadering, gevolgd
door de kerstbijeenkomst (16.00 tot 17.30 uur).

