JAARVERSLAG 2015
VERENIGING OUD ENKHUIZEN
Bestuur
Het bestuur was in 2015 als volgt
samengesteld:
K.E. Koeman
voorzitter
Mevrouw J. Albers
secretaris
J. Koekkoek
penningmeester *)
C. Groot
lid
D. de Jong
lid
J. Keppel
lid
J. van Oostende
lid
G. Vermeer
lid
Mevrouw M. de Zwart lid
*) tevens vice-voorzitter
Leden
Op 1 januari 2015 telde de vereniging
1474 leden. Op 31 december van dat jaar
waren dit 1510. Er waren dit jaar 36
aanmeldingen.
Vergaderingen
Het bestuur kwam in 2015 elf keer bij
elkaar. Zowel de ALV 2015 als de
najaarsvergadering 2015 vonden plaats in
de Zuiderkerk.
Vrijwilligers
Vereniging Oud Enkhuizen heeft om en
nabij zeventig vrijwilligers. Dankzij deze
vrijwilligers kan de Vereniging in het
zomerseizoen
de
stadswandelingen
organiseren en de Stadsgevangenis open
stellen voor bezoekers. Gedurende het
hele jaar zorgen de vrijwilligers ook voor
de maandelijkse openstelling van de
bibliotheek, het archiveren van stukken en
het scannen van foto’s. Ook onze uitgave

Steevast wordt geheel gevuld en
geredigeerd door vrijwilligers. Daarnaast
fungeert de redactie van Steevast als
vraagbaak voor de meest uiteenlopende
vragen over de historie van de stad en
haar
bewoners.
Deze
vrijwilligers
verdienen het natuurlijk om in het
zonnetje gezet te worden. Op 18
december 2015 werden zij uitgenodigd
voor een bijeenkomst in Café Bok. Hier
werd hen het door Suus MesschaertHeering geschreven boek ‘De Bocht en het
Zuiderspui, leven en wonen op een oude
stadsmuur’ overhandigd.
Najaar excursie
Dit jaar georganiseerd in samenwerking
met de jubilerende Enkhuizer Klokkenspel
Vereniging. Er werd een bezoek gebracht
aan de Koninklijke Klokkengieterij IJsbouts
in Asten.
Stadsgevangenis
Ten opzichte van 2014 lag het aantal
bezoekers aan de Stadsgevangenis in 2015
aanmerkelijk hoger: 3637 personen
brachten afgelopen jaar een bezoek, in
2014 waren het nog 3402. Tijdens de
zomervakantie werd de Stadsgevangenis
bezocht door 2944 volwassenen (in 2014:
2772) en 693 kinderen (in 2014: 630. Open
Monumentendag trok 1228 bezoekers ( in
2014: 526).
Open Monumentendag 2015
Voor Open Monumentendag 2015 is door
de Stichting Open Monumentendag, met
financiële bijdragen van Oud Enkhuizen en
de gemeente, een nieuwe geïllustreerde
gids uitgebracht. Dit jaar werd er voor
gekozen om zowel de zaterdag als zondag
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de monumenten open te stellen. De
panden werden bemand met vrijwilligers
van onder andere de Vereniging Oud
Enkhuizen. Het weekeinde was een groot
succes.
Drommedaris
Na vier jaar wachten was het eindelijk
zover. Minister Ronald Plasterk opende op
30 mei 2015 het Cultureel Centrum de
Drommedaris. Ter gelegenheid van de
opening overhandigde de voorzitter van
Oud Enkhuizen hem het eerste exemplaar
van het door de vereniging uitgegeven

boek over de geschiedenis, de verbouwing
en renovatie van dit historische
monument.
Steevast
Begin september verscheen Steevast
2015, de 37e jaaruitgave van de vereniging
Oud Enkhuizen.

Judith Albers, secretaris
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JAARVERSLAG GIDSEN 2015
Ook in 2015 heeft de Vereniging weer een
aantal stadswandelingen verzorgd.
Konings- en Bevrijdingsdag hadden de
primeur: een nieuwe wandeling ‘Enkhuizen in
de oorlogsjaren’, uitgewerkt door één van
onze gidsen. De belangstelling hiervoor was
groot.

Resumerend: al deze genoemde activiteiten
konden en kunnen alleen maar tot stand
komen door de medewerking van een
fantastische groep stadsgidsen. Gidsen, die
telkens weer paraat zijn en zich verdiepen in
de stadsgeschiedenis.

Cees Groot

Op 21 mei hebben de gidsen weer een
bijdrage geleverd aan de ‘Bevrijding van
Enkhuizen’.
Een
jaarlijks
terugkerend
evenement met als thema ‘Enkhuizen voor de
Prins’.
Op de open avond van 1 juni, ter gelegenheid
van de ingebruikneming van de intensief
gerestaureerde Drommedaris, presenteerde
Oud Enkhuizen haar nieuwe
‘Drommedarisboek’.
De zomeravondwandelingen trokken weer
veel publiek. De topper van het seizoen was
wel de stadhuiswandeling, in en rondom het
gebouw. Tijdens de ’t Suudwandeling werden
de deelnemers getrakteerd op haring: 35 jaar
stadswandelingen Oud Enkhuizen!
Een waardevolle aanvulling op de ZZM
tentoonstelling ‘Door het oog van Springer’
waren beslist de in december gehouden
Springerwandelingen. Dit mede door de
uitstekend gedocumenteerde informatiesets.
Buiten de reguliere stadswandelingen hebben
de gidsen ook bijgedragen aan wandelingen in
het kader van:
- Witte Schuur activiteiten
- Verzoeken van de gemeente
Intermaris (Snouck van Loosenpark)
- RTV-NH “Uit de hoogte”
- Sponsorwandelingen KWF team
- Ook voor de Universiteit van
Amsterdam werd gewandeld.

21-04-15
01-06-15
03-06-15
17-06-15
01-07-15
15-07-15
29-07-15
12-08-15

Oorlog in Enkhuizen
Opstand
Openstelling Drom
Stadhuis
Park & Paktuinen
Boerenhoek
Westerstraat/Noord
t Suud
Rondom de Waag
Witte Schuur (5x)
Door het oog van Springer
Totaal aantal bezoekers
G: gidsen
B: aantal bezoekers
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G

B

9
6
3
9
9
8
10
12
7
18
9

210
210
150
250
150
110
120
120
85
132
157
1694

JAARVERSLAG BIBLIOTHEEK 2015
Vrijwilligers
De volgende vrijwilligers hebben een
bijdrage aan het inventariseren en
digitaliseren van het bronmateriaal
geleverd:
Siem Duys
Cees Groot
Frans van Langen
Tamara Lukácsi
Edwin Lijnzaad
Gert-Jan van der Ploeg
Lydia Zijlstra
Sam de Zoete

meldt
aan
de
archief@oudenkhuizen.nl.

archivaris,

Tussen de schenkingen treft u zo nu en
dan ook een bedrijfsarchiefje aan. Dit zijn
voor ons schenkingen van onschatbare
waarde, omdat voor wetenschappelijk
onderzoek vaak gebruik wordt gemaakt
van dit soort bronnen. Mocht u uw archief
gaan opschonen, wilt u dan aan Oud
Enkhuizen denken?
Edwin Lijnzaad

Siem Duys digitaliseert al jaren ons foto
materiaal. Inmiddels heeft hij ruim 23.000
afbeeldingen gescand en beschikbaar
gesteld via de website.
Frans van Langen, Tamara Lukácsi en
Edwin Lijnzaad verzorgen de maandelijkse
openstelling van de bibliotheek. Frans van
Langen archiveert het binnenkomende en
het reeds aanwezige archiefmateriaal. Dat
is een bijzondere dankbare klus, want we
hebben op dit gebied de afgelopen jaren
wat achterstallig onderhoud opgelopen. In
het najaar hebben zij assistentie gekregen
van Sam de Zoete. Hij zal gaandeweg de
maandelijkse openstelling gaan verzorgen.
Schenkingen

Ook dit jaar werd de vereniging weer
getrakteerd op een groot aantal
schenkingen. De lijst met schenkingen,
evenals 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
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