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Op de Gedempte Turfhaven in Hoorn staat Hendrik Jan Van Lijnen Noomen (rechts) met zijn kleinzoon Dennis (links) folders van het Zuiderzee
Foto Henk de weerd
museum uit 1e delen tijdens de woensdagmarkt van vorige week.

Folders als lokkertje Zuiderzeemuseum

VII.N O�H •MOfWflt,;(A PIM SóH�U
F.SKHUIZEN - ,,Niet elke t o e 
rist st.1pt bij d e VVV bi1111c11, dus
g.1.a11 wij 11:ur <.k toerist", rede
neert Larny Eckc11-Bc<:khuis, sc
crct.1ri.s van de vereniging
Vrienden v:m het Zuictcrzccnm
scum. Gehuld lnoud·Hollandsc
klederdracht delrn vrijwilligers
deze zomer folders uit op brJ.s
scriën en markten in heel
Noord-Holland. 0111 zo cxtr.1
bcz.ockcrs naar her Zuiderzee
museum in Enkhuizen te krîj
ge11.

sinds 5 juli al zijn bezocht.
.,Wc geven de folders nÎct zo
ma.u :tan iedereen", vereelt Ee-
ken·lleckhuis . .,lJc folders wor
den gericht uitgedeeld <:n onze
vrijwil1igers vcrtc11cn het een en
ander over ons museum. De fol�
dcrs worden dan ook niet ver�
spreid over straat teruggevon
den maar echt meegenomen
door de mensen."
De betrokkenheid van de vrij·
williger; is groot, blijkt uit de
woorden van Eeken·Bcekhuis
die zelf ook op diverse markten
aanwezig is. 11Het idee orn in
J11111idctels zijn er oµ :i.chr cvenc ldederdracht folders uit cc delen
mcnrcn al 24.000 folrlcrs uitgc werd met open armen ontvan·
dcclcl door de vrijwilligers. Er gen. En iedereen geeft elkaar
zijn nog 50.000 folders ex.era bc- tips over waar je het beste kan
5tcld voor de nog vccnicn rcstc staan op de markten."
rl'ndc 111.uktcn en br.,sscriën die
De achterliggende gedachte
h('zocht zullcu worden door de nn de folderactie ligt in de
Vrienden v:i.n het Zuiderzeemu naamsbekendheid van het mu·
seum. Schoorl, Alkma;u, Eg scL1tn uit Enkhuizen, of beter
mond .1an Ze.e i Hoorn, Petten en gezegd het gebrek hieraan. Van·
Oen Helder zijn de plaatsen die uit het trefpunt van de Vrienden

van het Zuiderzeemuseum, ge
legen aan het pleintje van Kam·
pen in het museum, ontdekte de
Vrienden dat veel mensen niet
direct met folders van het muse
um In aanraking komen.
"Het trefpunt is altijd bezet
met Vrienden en we maken vaak
ook een praatje met bezoekers.
Zodoende zijn we er achter ge
komen dat maar weinig toeris·
ten via folders in aanraking ko·
men met het Zuiderzeemuse
um. Maar via via horen toeristen
ctac het museum er is. Dus wc
missen ook een grote groep po
tentiële klantcn/i
Zodoende werd in samenwcr·
king met het museum gekozen
voor de tocht langs Noord-Hol·
landse plaatsen. Jets waar het
museum zeer blij mee is, weet
Elly de Graaf, die de marktbc·
werking verzorgc voor het mu·
scum. ,,Er staan ook medewer
kers van ons op verschillende
beurzen, zoals de Ultmark en de

Libelle Zomenveek. Maar wij
zochten naar mogelijkheden
om op meer plekken te staan.
Gelukkig kwamen de Vrienden
van het Zuiderzeemuseum met
deze oplossing. Want wij kun
nen onze betaalde medewerkers
niet zoveel inzetten voor actlvi·
tt�iten buiten het museum."
En het initiatief werkt blijkt
nadat er acht plekken zijn be
zocht. "Er komen veel mensen
met de folder in de hand naar de
kassa. Niet dat die folder nodig
is maar veel mensen doen het
toch. Voor ons een mooie graad·
meter", legt Eekcn·Beekhuis
uit. In dit kader memoreert de
secretaris een mooi voorbeeld.
"Vorige week vrijdag stond een
groep op de Kaasmarkt in Alk·
maar In de stromende regen fol·
ders uit te delen. Ook aan een
oma en haar kleinkind. 'Dat is
leuk', zei de oma en ze pakten de
eerste trein naar Enkhuizen, op
weg naar het: museum."

