Het Peperhuis : mededelingen uit het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen: 1976, nr. 2

Wanneer het bestuur
zich tot
de leden wendt
Om 11 uur mocht de voorzitter, dr. J. M. G. van
der Poel, In zijn openingswoord tot de al
gemene ledenvergadering 47 leden welkom
heten. De huishoudelijke zaken konden vlot
worden afgewerkt: de notulen van de ver
gadering van 31 mei 1975 werden ongewijzigd
goedgekeurd, evenals het Jaarverslag en het
financieel verslag 1975. De heer Ir. C. Koeman
zal de heer C. Bonebakker opvolgen als lid
van de verificatie-commissie. De bestuurs
leden drs. R. C. Hekker, d.r. J. M. G. van der
Poel en J. H.H. de Vries werden bij acclamatie
herkozen.
Inzake het belangrl)kste agendapunt. de her
ziening van de statuten kon geen wettig be
sluit genomen worden, aangezien het statutair
voorgeschreven quorum niet aanwezig was.
Toch meende het bestuur de concept-statuten
artikelsgewijs te moeten behandelen om de
wel aanwezige leden de gelegenheid te geven
zich over de Inhoud uit te spreken.
Op 29 mei 1976 werd een tweede ledenver
gadering gehouden, die over de herziening
van de statuten een beslissing nam.

met gepaste trots de geslaagde aanplant - In
eigen beheer - van ruim '100 bomen op het
museumterrein.
De gezamenlijke koffiemaaltijd In de taveerne
voorziet kennelijk In een behoefte: ongeveer
50 leden zaten aan, een groter aantal dan
vorig jaar.
Tegen twee uur begaf het gezelschap zich
naar het terrein van het buitenmuseum. In de
kapel zag men de films 'Wie met pek om
gaat .. .' van Theo Leeuwenburg, en 'Van
klik tot kluiver', vervaardigd In opdracht van
de Stichting Stamboek Ronde en Platbodem
jachten. Beide zeer het bekijken waard, de
eerste mede Interessant gezien de plannen
tot vestiging van een scheepstimmerbedrfjf
aan het Marker haventje.
Begunstigd door het fraaie weer was tenslotte
de wandeling over het terrein van het buiten
museum het onbetwist hoogtepunt van de
dag. Uitvoerig werd stilgestaan bij het pand
van Koehool. Het vrijwel voltooide gedeelte
bij houtloodsen en tuindershuizen ademde
een sfeer die, naar men mag hopen, het ge
hele buitenmuseum In de toekomst zal ken
merken.
Een memorabele 'Vrlenden'-dag I

W. M. R. Burger-Neumen

Bij de rondvraag verzocht dr. J. H. A.
Ringeling het bestuur de ledenlijst weer eens
in 'Het Peperhuis' te publiceren, hetgeen
gaarne werd toegezegd. Een vraag van de
heer W. C. Milde over de voormalige Joodse
synagoge te Enkhuizen werd door de direc
teur, drs. U. E. E. Vroom, beantwoord.
De heer Vroom hield vervolgens een korte
voordracht ter Inleiding van de In de na
middag te maken rondgang over het terrein
van het buitenmuseum. Naar het zich laat
aanzien zal met de dit jaar beschikbare finan
ciële middelen de brug van Jorwerd geplaatst
en de straat van Harderwijk afgebouwd kun
nen worden. Tevens vermeldde de directeur

De 'Vrienden' op het buitenmuseum

