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overgenomen van het Rijksmuseum
va.n Oudheden te Leiden. Centraal
staan de stoffelijke resten van verre
voorouders uit de Bronstijd en daar
omheen de grafvondsten en een
documentatie van een opgraving.
De sluitingsdatum is 9 september.
Op 12 oktober gaat een tentoonstelling van start, gewijd aan de Librije
(bibliotheek) van de Westerkerkin
Enkhuizen. Het bestaan van deze
Librije en van de prachtige, gci1lustreerde 16de en 17de eeuwse
boeken, die er bewaard worden, is
vrijwel onbekend. Er wordt een
overzicht geboden van de in boeken
vastgelegde, humanistische kennis
uit de eerste helft van de Gouden
Eeuw.
Activiteiten in het Buitenmuseum

Dit museumgedeelte is op 30 maart
weer open. Dan zijn meerdere structurele vcrbeteringen zichtbaar,

waaraan het museum in de winter
bard gewerkt heeft.
Het i.n 1990 begonnen experiment,
waarbij in het wijkje van Urk historische personages gespeeld werden,
wordt voortgezet en uitgediept. Ook
de versebillende demonstraties van
historische ambachten en technieken zullen weer plaatsvinden.
Demonstratiès van visserij-teebnieken vormen een vernieuwing.
Het ''kloeten" door de gracht en
sloten, de zgn. "verkleedkist'~ en het
Zoutkarnper project "Leven op een
kluitje" zijn terugkerende activiteiten.
Het Nationaal Museumweekend
valt op 20 en 21 april: het museum
is dan gratis toegankelijk.
Medio april vindl de openstelling
plaats van een nieuw gebouw: een
replica van een uit de eerste helft
van de 19de eeuw daterend schoolgebouw uit Kollum. De school
wordt ingericht met een klaslokaal
uit 1910 en een lokaal uit 1930. Dit

laatste wordt tevens in gebruik
genomen als educatieve ruimte.
Ook i.n het natuurgebied gebeurt het
een en ander. Bij de eendenkooi
komt de vierde vangarro gereed,
terwijl de ontsluitingverbeterd
wordt. Medjo mei wordt de Brons·
tijd-boerderij, die door de Stichting
"Wandelen door de tijd" gebouwd is,
opengesteld.
Op 25 mei wordt de Open dag
Waterrecreatie gehouden. Het is een
landelijke manifestatie, waarin bet
muscum met haar schepencollectie
participeert.
Op 22 juni vindt in de kapel weer
de manifestatie "Floralia" plaats:
schoolkinderen uit de omgeving
tonen door henzelf opgekweekte
planten.
Eind juli worden net als de twee
voorgaande jaren weer de historische
markt en kermis georganiseerd.
In de herfstvakantie vormen de
traditionele kinderspelen opnieuw
een attractie.

