Het Peperhuis ; nr. 12 (nov 2005)

het Peperhuis

Licht in de d u istern is
Speciale avondopenstelling voor Rabobank groot succes
Een donkere oktoberavond aan de Zuiderzee. Door de ramen van de pandjes
komt het flauwe schijnsel van de petroleumlamp waarbij vissersvrouwen hun herstelwerk doen Binnen snort de turfkachel en ervaart men de knusse gezelligheid

van het avondleven van vroeger. ln het schooltje Kollum kan men aansluiten voor
een speciale avondles. Dit en nog veel meer bood het Zuiderzeemuseum tijdens
de sfeervolle avondopenstellingen op 28 en 29 oktober.
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Vrijdagavond 28 oktober was er een besloten
avondopenstelling speciaal voor de West-Friese
Rabobanken. Samen met de Vrijwilligerscentrale
zette de Rabobank hiermee vrijwilligers in WestFriesland in het zonnetje. De Rabobank koos
voor het Zuiderzeemuseum vanwege de nauwe
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Door Wendy Kamminga
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sponsorcontacten tussen beide organisaties. Ook
de vele mogelijkheden van het museum en de

capaciteit om 3.000 bezoekers

-=f*

1

te

ontvangen

speelden een rol.
Tijdens een speciaal programma, dat werd omlijst

met een smakelijk horeca-arrangement, deelde
Eric Lucke (directeur Rabobank HoornMedemblik) een prijs uit voor het beste vrijwilligersinitiatief. Hierbij was er muziek van 'Het
Scheepfolk'. Marretje Romkes en Riekelt
Weerstand van de Urker Bult kwamen langs om
te vertellen dat iets voor elkaar doen toch ook
heel gewoon is. Uiteindelijk bezochten maar
liefst 2.000 vrijwilligers, op uitnodiging van de
Rabobank. het museum. Zij genoten van hun
'cadeau' en namen actief deel aan het
avondleven langs de Zuiderzee. Een groot succes,
ir

dus.
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Zaterdag ging dit succes nog verder. Tijdens deze
avondopenstelling bezochten zo' n 2.400 mensen
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het museum. Het toch al zo sfeervol verlichte
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museum werd deze avond extra verlicht met lam-
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pions. Kinderen kregen deze traditiegetrouw
weer uitgereikt bij het Vriendentrefpunt. ln
totaal lag het bezoekersaantal het laatste weekend ruim boven de 6.000. Een mooie afsluiting
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