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Jawel, ook in deze winterperiode zijn de ambassadeurs van de Vrienden voor u bezig. Na de
prima verlopen lichtjesavonden in het buitenmuseum, waarbij wij zo'n 1200 lampions hebben
uitgedeeld, hebben wij het trefpunt opgeruimd
en daarna meteen weer in gebruik genomen als
hulppakhuis voor 5interklaas. Een volle pallet

lege dozen werd door een tiental ambassadeurs
ingepakt in Sinterklaaspapier en afgeleverd in
het oefenpakhuis van de Zwarte Pieten op het
grachtje van het buitenmuseum. Het pand AM
werd door dezelfde enthousiastelingen omgetoverd in een heel gezellig kleur- en praathuis voor
1

de bezoekers en vooral bezoekertjes van het familiefestijn 'Sinterklaas, wie kent hem niet'. Twee
weekenden en een woensdagmiddag genoten we
volop van rode wangen en snoepende kindjes. Er
werden heel veel kleurplaten ingeleverd en het
raden van het aantal pepernoten leverde schitterende uitspraken en telmethoden op.

ln december genoten we verder met de Vrienden
van een zeer gezellige kerstborrel. Naast veel lekkers werd ons ook een schitterende show geboden
waarin het Westfries kostuum centraal stond.

Ook de nieuwste aanwinsten van het museum,
die met steun van de Vrienden konden worden
aangekocht, werden ons getoond met een prima
toelichting waarna ze van zeer dichtbij konden
worden bekeken.

ln januari 2006 namen de ambassadeurs onder
andere deel aan een fotoshoot voor promotiemateriaal van het museum en Piscator en leerden
zij wat meer over het binnenmuseum. Ook verzorgden zij, zoals elk jaar, de verzending van uw
ledenkaarten en de bijbehorende acceptgiro's. ln
februari, maart en april richt(t)en we ons op de
ondersteunende diensten van het museum, gaan
we wat dieper in op enkele demonstraties die
tijdens de openstellíng van het buitenmuseum

lopen, bezoeken we de bibliotheek en tot slot het

depot in Hoogwoud.

Dit alles is bedoeld om meer te leren over

ons

schitterende museum. Zo kunnen we in het nieuwe seizoen, dat 1 april begint, nog meer nieuwe
Vrienden werven door bezoekers die in het trefpunt binnenlopen vol enthousiasme te vertellen
over het museum en de mogelijkheid Vriend te
worden. ln 2005 lukte ons dat goed, er werden
namelijk 239 nieuwe adressen van Vrienden genoteerd. Uiteraard zijn er ook elk jaar mensen die, om
wat voor reden ook, hun lidmaatschap opzeggen.
Over het geheel gezien groeit onze Vereniging
echter nog steeds op een gezonde manier.
Graag ontmoeten wij u weer in het trefpunt, vanaf 1
april, dinsdag tot en met zondag, van 11 tot 16 uur.

Tot ziens
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