Het Peperhuis: mededelingen uit het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen: 1979, nr.2
Links: Het was eon dag met slecht weer toen hel
Bulionmuseum 'open huls' hield.
Bezoekers In de Harderwl)kerbuurt.
Links ondor . Hol Postkantoor In do struktuur biJ
de kapel van Den Oever.

Open dag
Buitenmuseum
28 april Is de eerste open dag van dit jaar
gehouden op het Bulten museum. Hetaas een
met bijzonder slecht weer: regen gedurende
vrijwel de gehele dag. Niettemln mogen wij
deze open dag geslaagd noemen ook al
kwamen- zeker In verband met dit ongunstige
weer- er nu 'maar' 1000 bezoekers. Het terrein was In dit zeer slechte voorjaar nat en
modderig, maar de bezoekers konden een
goede indruk krijgen van de vorderingen van
de werkzaamheden.
Van de zijde van het museum was een aantal
mensen ingeschakeld voor toezicht en om
waarnemingen te verrichten ten dienste van
de verdere opbouw. Wat ziJ daaruit hebben
geleerd Is voorlopig bemoedigend. Het bleek
dat de paden, die al zijn aangelegd, hoewel
smal uiteraard, goed bruikbaar zijn. De gehele
situalle doet ons geloven dat het mogelijk zal
ziJn de verwachte toeloop van af en toe vele
duizenden mensen goed te verwerken
Een aantal panden was Ingericht, hoewel nog
niet compleet. ZIJ gaven alvast een Indruk.
Koehooi was nagenoeg compleet van Inrichting. Het Inrichten daarvan heeft enige
zaken duidelijk gemaaktten aanzien van
meubilair, situalle voorverlichting en bedsteden. Wij kunnen dus zeggen dat deze stap
naar definitieve realisatie voor ons leerzaam
Is geweest en een belangrijke ervaring voor
de verder In te richten 'kljkhuizen' en
ambachtelijke panden.
Uiteraard concentreerde de belangstelling
zich vooral op de gedeelten, die reeds qua
bouw redelijk zijn ontwikkeld. De buurt van de
Markerhaven was nog niet erg In trek, maar de
weg daarheen was weer tengevolge van het
slechte weer weinig aantrekkelijk. Wellicht Is
dat op 29 september en 1 oktober beter.
Want u weet het: op 29 september Is er weer
een open dag van 10.00-16.00 uur en op
1 oktober alleen 's morgens tussen 10.0012.00 uur.

