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Een weekendje ledendag
Op 20 juni j.l. organiseerde de Vereniging
Vrienden de jaarlijkse ledendag.
Een impressie door redacteur Wikje van
Ritbergen-Siewers.

Het idee om een ledendag in het
Zuiderzeemuseum te combineren
met een weekend kamperen in
Enkhuizen is iets dat ik iedereen
kan aanraden. Zeker voor Vrienden
die wat verder weg wonen, is het
ideaal, want zo kun je veel meer
tijd uittrekken voor een bezoek aan
het binnen- en buitenmuseum.
Enkhuizen beschikt over twee campings, waarvan de grootste pal
naast het buitenmuseum ligt. Het
is leuk om de internationale sfeer te
proeven die op de camping heerst.
Al die buitenlandse toeristen ontmoet je later weer in het museum
en dan besef je hoe bevoorrecht wij
als Vrienden zijn, wij kunnen er zo
vaak heen als we maar willen.
Ook Enkhuizen zelf is een bezoek
waard en op de camping krijgen de
gasten een gidsje met stadswandelingen en informatie.
Gezinsleden die geen zin in historie
hebben kunnen direkt bij de camping surfen of naar het (voor campinggasten gratis) zwembad.
Wie tijdens een avondwandeling
een blik over de muur werpt, kan
vaststellen dat het museum ook in
het donker een betoverende indruk
maakt als de kleine lantaarns branden.
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Op 20 juni begon de ledendag 's
ochtends met de jaarvergadering,
die vlot verliep. (Als redactielid
vond ik het spontane applaus voor
'Het Peperhuis' natuurlijk erg
leuk). Tot slot van de vergadering
deed Robert Zijp als plaatsvervanger van de directeur verslag van de
lopende zaken in het museum. De
notulen van de ledenvergadering

zullen worden gepubliceerd in het
komende jaarverslag.
De zoals gebruikelijk goed verzorgde lunch was een gezellige gelegenheid om met mede-vrienden van
gedachten te wisselen en ook het
ontspannen middaggedeelte bood
daarvoor uitgebreid ruimte.
Dit keer was voor een wat andere
opzet gekozen. Onder leiding van
de conservatoren van het museum
mochten we een kijkje achter de
schermen nemen. Na een keuze
gemaakt te hebben voor een specifiek onderwerp, gingen we verdeeld
over zes groepjes de zalen op, de
depots in en kregen we uitleg over
de gebouwen waar het binnenmuseum in is gehuisvest. We hoorden anecdotes en details die voor
de gewone bezoeker verborgen
blijven en onze vragen werden
nauwgezet beantwoord. Ik ben met
een aantal groepjes meegelopen en
merkte duidelijk het enthousiasme
van vragenstellers en antwoordgevers. De middag vloog om en
iedereen was het erover eens dat
een soortgelijk programma zeker
voor herhaling vatbaar is.
Binnenkort, op zondag 4 oktober,
organiseert het museum een lezing
voor de Vrienden over de nieuwe
tijdelijke tentoonstelling in het
binnenmuseum 'Spiegelbeelden;
Werra-keramiek uit Enkhuizen

1605'.
Voor leden is de tentoonstelling
gratis op vertoon van hun lidmaatschapskaart.
Als het weer dat weekend redelijk
is, kan ik u zo'n weekend kamperen in Enkhuizen aanbevelen.
(WvR)

