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Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd de heer Van Oostende benoemd als
nieuw bestuurslid met onder meer in zijn portefeuille assistent van de
penningmeester. Mevrouw Lubbers besloot in oktober voortijdig het bestuur te
verlaten.
Leden
De vereniging telde op 31 december 2012 1589 leden. Op 31 december 2011
bedroeg het ledenaantal 1680 leden.
Vergaderingen
Het bestuur kwam in 2012 elf keer bijeen. De Algemene Ledenvergadering op 19
april 2012 en de najaarsbijeenkomst op 11 oktober 2012 werden goed bezocht.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering sprak bestuurslid de heer Jaap Keppel over
de vroegste bouwgeschiedenis van de Enkhuizer Zuiderkerk en Zuidertoren. Voor
de ledenbijeenkomst in oktober gaf de heer Nanne Groot een lezing over de
tuinbouw en zaadteelt in Oostelijk West-Friesland.
Vrijwilligers
Vereniging Oud Enkhuizen is volledig afhankelijk van vrijwilligers. Met hun inzet en
enthousiasme zijn zij belangrijke ambassadeurs voor de vereniging. De stadswandelingen onder leiding van de gidsen trokken per keer gemiddeld 110 personen en
leverden ook dit jaar weer nieuwe leden op. Tijdens een speciaal voor de vrijwilligers
georganiseerde middag op 18 maart werd er getrakteerd op koffie en gebak. Helaas
heeft de gezondheidstoestand van de heer Jan Heideman hem ertoe gedwongen een
stapje terug te doen als suppoost van de stadsgevangenis. Gelukkig zijn andere
vrijwilligers actief geweest als suppoost om de stadsgevangenis elke dag open te
houden. Het bestuur is deze vrijwilligers dankbaar voor hun inzet.

Najaarsexcursie
Voor de jaarlijkse ledenexcursie werd op zaterdag 13 oktober een bezoek gebracht
aan de Broeker Veiling in Broek op Langedijk.
Stadsgevangenis
In 2012 werd de stadsgevangenis door 3617 personen bezocht. Het aantal bezoekers
lag fors hoger dan in 2011, in dat jaar bleef de teller op 2104 bezoekers steken. De
meeste bezoekers kwamen langs in de zomervakantie, in die periode werden 2352
volwassenen en 536 kinderen ontvangen. Op Open Monumentendag brachten 530
personen een bezoek aan de stadsgevangenis. In 2011 lag dat aantal op 565
bezoekers.
Open Monumentendag 2012
De vereniging participeert in het bestuur van de Stichting Open Monumentendag
Enkhuizen. Evenals in voorgaande jaren is de (buitensteedse) belangstelling voor dit
evenement zeer groot. Een aantal panden in de gemeente werd bemenst door
vrijwilligers van Oud Enkhuizen.
Steevast
Begin september verscheen Steevast 2012, de 34e jaaruitgave van vereniging Oud
Enkhuizen.
Naar aanleiding van het stuk over bier en bierbrouwerijen in Enkhuizen van de heer
P.J. de Vries verscheen er een artikel in het Noordhollands Dagblad.
Archeologie /Bouwhistorie
In de stadswijk Kadijken is ter plaatse een speeltuintje in Bronstijdstijl ingericht
waarbij informatiepanelen worden geplaatst over de vondsten die hier zijn gedaan.
De Vereniging Oud Enkhuizen heeft aangeboden een bijdrage te verlenen ten
behoeve van de aanschaf van de informatieborden.
Piet de Vriesprijs
Tijdens de najaarsbijeenkomst werd de Piet de Vriesprijs door de oud-voorzitter
uitgereikt aan Hans Lub en Astrid Boekema. De prijs werd gegeven voor de
verbouwing van het pand Westerstraat 113 waar zij zich in het voorjaar 2012 hebben
gevestigd met restaurant "Onder de Wester". Voor de Piet de Vriesprijs is een
schildje ontworpen dat door de ontvanger van de prijs op de gevel van het pand kan
worden bevestigd.
Contacten met derden
Regelmatig zit Vereniging Oud Enkhuizen om tafel met de gemeente. Met
betrekking tot de welstandsnota is onder meer gesproken over het beschermen van
de naoorlogse architectuur in Plan Noord en de binnenstad. Helaas heeft Oud
Enkhuizen hier geen beschermde status voor kunnen realiseren.

Het nieuwe bestemmingsplan wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het bestuur
van Vereniging Oud Enkhuizen heeft een inspraak-reactie gegeven op het
voorontwerp bestemmingsplan waarbij de zorg wordt uitgesproken over de
bescherming van het stadsgezicht en de verruiming van de mogelijkheden voor
horeca in het havengebied.
Het bestuur van Vereniging Oud Enkhuizen heeft de gemeente op de hoogte gesteld
van de zorgen die zij heeft ten aanzien van de vergaande verbouwingsplannen van
het interieur van de Zuiderkerk. Als alternatief voor deze plannen is geopperd om
het v.m. Hervormd Centrum aan de Breedstraat aan te passen en het zeer kwetsbare
en fraaie kerkinterieur van de Zuiderkerk ongemoeid te laten.
Op de verbouwingsplannen van de Westerkerk heeft het bestuur van Oud
Enkhuizen deels positief gereageerd. Het bestuur maakt geen bezwaar tegen de
aanpassingen van het koor, maar blijft echter wel van mening dat een doorbraak in
de oostwand niet nodig is.
Librije
De Librijeruimte is gerestaureerd; na een klimaattest en na de terugkeer van de
boeken uit de Koninklijke Bibliotheek kan de historische en unieke Enkhuizer
Librije in 2013 weer worden opengesteld. De verhuizing staat gepland om en nabij
september 2013.
Pand Westerstraat 158
De gemeente heeft Vereniging Oud Enkhuizen benaderd met de vraag of zij
interesse heeft in het oude weeshuis als vergaderruimte en vestigingsplaats voor het
archief. In het huidige pand aan de Westerstraat 158 is een tekort aan opslagruimte
voor het archief. Er is oriënterend gesproken over een constructie waarbij Oud
Enkhuizen het oude weeshuis zou gaan huren via Welwonen. In het nieuwe
bestemmingplan krijgt het oude weeshuis echter een winkelfunctie. Het bestuur
wacht de ontwikkelingen rond het bestemmingsplan af.
Judith Albers, secretaris

JAARVERSLAG GIDSEN 2012
Ook in 2012 hebben de gidsen van Oud Enkhuizen weer een aantal gratis
stadswandelingen verzorgd. Ondanks de soms slechte weersomstandigheden zijn
veel mensen met ons meegewandeld. Tijdens de Drommedariswandeling werden we
onderweg overvallen door een zeer heftige regenbui en bij de wandeling door
Gommerskerspel regende het al ruim van te voren en toch waren 40 bezoekers bij
deze wandeling. Al met al kunnen we zeggen, met een opkomst van gemiddeld 110
deelnemers per wandeling, dat deze zomeravonden weer geslaagd zijn.
In samenwerking met de "Witte Schuur" hebben we in het voor- en najaar ook een
zestal wandelingen met groep 7 en 8 van het basisonderwijs gemaakt.
Tevens werd in 2012 een oranjewandeling en een gevelstenenwandeling georganiseerd, uiteraard door een ander deel van de stad. Voor wie geïnteresseerd is in deze
materie: in 2013 staat alleen de gevelstenenwandeling gepland.
In juni heeft een tweetal gidsen samen met leden van de Nederlandse Vereniging
voor Gevelstenen door de stad gewandeld om zoveel mogelijk gevelstenen te
bekijken.
Als u geïnteresseerd bent in gevelstenen kijk ook eens bij onderstaande website:
http://www.gevelstenen.net/.
Trots is het bestuur op de heer Jan Heideman, die als vrijwilliger van onze vereniging
de vrijwilligersspeld van de gemeente Enkhuizen in ontvangst mocht nemen. Jan is al
vele jaren gastheer bij de voormalige stadsgevangenis en hij heeft ook, met veel
succes, een aantal jaren als stadsgids de wandelingen verzorgd.
Cees Groot

JAARVERSLAG BIBLIOTHEEK 2012
Vrijwilligers
De volgende vrijwilligers hebben een bijdrage aan het inventariseren en digitaliseren
van het bronmateriaal geleverd:
 Siem Duys digitaliseert al jaren ons fotomateriaal. Inmiddels heeft hij ruim
18.000 afbeeldingen ingescand en beschikbaar gesteld via de website.
 Bert Erdmann fotografeert alle panden in het huidige Enkhuizen, met name de
panden die gesloopt of verbouwd gaan worden.
 Tamara Lukacsi en Edwin Lijnzaad
verzorgen de maandelijkse openstelling van de bibliotheek en het archiveren.
 Lydia Zijlstra houdt zich bezig met het inscannen van boekteksten en advertenties.
 David Grent heeft alle inscripties in de stadsgevangenis gefotografeerd en is
bezig om ze met beschrijving in het digitaal archief op te nemen. Ze zijn terug te
vinden via de zoekterm "inscriptie".
 Ger Zurburg inventariseert de persoonlijke archieven. De inventarislijsten van
de archieven zijn via ons digitaal archief te vinden. Ze zijn terug te vinden via de
zoekterm "inventarislijst".
Begin 2013 hebben Joke Barends en Jaap Koning zich aangemeld als vrijwilliger.
Joke gaat de posters en plattegronden inventariseren en fotograferen. Jaap gaat oude
kranten inscannen.
Website
De website heeft medio 2012 een nieuw uiterlijk gekregen. Hierdoor is het zoeken
gemakkelijker geworden en wordt de site beter weergegeven op tablets en
smartphones. Suggesties ter verdere verbetering zijn uiteraard van harte welkom op
archief@oudenkhuizen.nl.
Schenkingen
Ook dit jaar werd de vereniging weer getrakteerd op een groot aantal schenkingen
De lijst met schenkingen, alsmede de lijsten van de voorgaande jaren, zijn te vinden
in het digitaal archief via de zoekterm "schenkingsregister". Wij stellen het zeer op
prijs als u eventuele aanvullingen of correcties op deze lijst meldt aan de archivaris,
archief@oudenkhuizen.nl.
Edwin Lijnzaad

