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Bestuur
Het bestuur was in 2017 als volgt samengesteld:
Dhr. K.E. Koeman
voorzitter
Mw. J. Albers
secretaris
Dhr. J. Koekkoek
penningmeester *)
Dhr. C. Groot
lid
Dhr. J. Keppel
lid
Dhr. G. Vermeer
lid
Mw. M. de Zwart
lid
Mw. S. de Wit
lid
*) tevens vice-voorzitter
Leden
Op 1 januari 2017 telde de vereniging 1483 leden. Op 31 december 2017 waren dit er 1495.
Netto steeg het aantal leden met leden met 12 personen.
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Vergaderingen
Het bestuur kwam in 2017 elf keer bij elkaar.
De Algemene Ledenvergadering van 12 april 2017 vond plaats in de Zuiderkerk. De lezing
had als thema ‘De krimpende stad’ en werd verzorgd door Minke Walda. De verslechterde
economische toestand in Enkhuizen leidde sinds het midden van de 18 e eeuw ook in
Enkhuizen tot veel leegstand en sloop van panden.
De najaarsvergadering vond plaats op 11 oktober 2017. De lezing van Erik Odegard had als
thema ‘Vestingbouw onder de VOC in Zuid-Azië’. De excursie op 14 oktober stond ook in het
teken van de VOC. Er werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling ‘De wereld van de
VOC’ in het Nationaal Archief in Den Haag. Met 52 deelnemers was de excursie volgeboekt.
Vrijwilligers
Vereniging Oud Enkhuizen draait op meer dan zeventig vrijwilligers. Door het jaar heen
zorgen er vrijwilligers voor de maandelijkse openstelling van de bibliotheek. Er zijn
vrijwilligers actief met het archiveren van stukken en het scannen van foto’s. In ons digitaal
archief zijn inmiddels meer dan 24.000 afbeeldingen, 7.300 teksten en 1.200 boeken te
vinden. In het zomerseizoen zijn de vrijwilligers actief als gids bij de stadswandelingen of als
suppoost bij de Stadsgevangenis.
Vrijwilligers verzorgen de inhoud van de uitgave Steevast en beantwoorden vragen over de
historie van Enkhuizen en haar bewoners. Onze dank gaat uit naar al deze betrokken leden
die de ruggengraat vormen van de vereniging.
Stadsgevangenis
In 2017 bezochten 4050 personen de Stadsgevangenis. Over het geheel genomen zijn er 17
% minder bezoekers geweest ten opzichte van 2016. Dit valt deels te verklaren door het
wegvallen van de groepen bezoekers in het voor- en naseizoen. Opvallend is ook de
verschuiving van het aantal bezoekers tijdens de Open Monumentendagen. Kwamen er, in
vergelijking met vorig jaar, ruim 40% minder bezoekers op zaterdag, op zondag kwamen er
juist ruim 12% meer!
Open Monumentendag 2017
Open Monumentendag stond dit jaar in het teken van “Boeren, burgers en buitenlui”.
In Enkhuizen waren ruim 20 monumenten te bezichtigen, waaronder ook een aantal
particuliere woonhuizen. Op de meeste locaties werd ingehaakt op het thema met
activiteiten variërend van muziek en exposities tot rondvaarten en rondleidingen. Zo was er
o.a. een Oudhollands miniatuurkermis te bewonderen in het Kleine Weeshuis en verzorgde
de drumfanfare Dindua zondagmiddag een muzikale parade langs de opengestelde
monumenten.
Een nauwe samenwerking van VVV Enkhuizen, Vereniging Oud Enkhuizen, Stichting Open
Monumentendag Enkhuizen en alle deelnemende monumenten heeft er weer voor gezorgd
dat het een succesvol en drukbezocht weekend is geworden. En dankzij alle vrijwilligers
(waaronder veel vrijwilligers van Oud Enkhuizen) liep alles op rolletjes en is iedereen van de
juiste informatie voorzien.
Het jaarlijkse informatieboekje is vervangen door een ongedateerde uitgave met de titel
“Monumenten in Enkhuizen”. Het is de bedoeling dat het boekje meerdere jaren meegaat
en ieder jaar wordt aangevuld met een inlegvel waarop het actuele activiteitenprogramma
en een overzicht van de deelnemende monumenten staat vermeld.
Nieuwsbrief 2018 / 1
VERENIGING OUD ENKHUIZEN
7

Cursussen
De interesse voor de cursussen stadshistorie blijft onverminderd groot. Er is dit jaar twee
keer een volle groep gestart met in totaal 63 betalende deelnemers. Het initiatief is zeker
voor herhaling vatbaar.
Deelname UITdagend Enkhuizen
Op 30 september was Oud Enkhuizen aanwezig bij UITdagend Enkhuizen. Tijdens deze
middag kregen culturele instanties en clubs de gelegenheid om zichzelf te presenteren. Oud
Enkhuizen was met foto’s en een stand aanwezig in de Westerkerk. Onze speciale dank gaat
uit naar ledenacquisiteur Wil Visser.
VOC weken
Met de stadswandelingen voor scholieren, de lezing van Erik Odegard en het bezoek aan het
Nationaal Archief verleende Oud Enkhuizen haar medewerking aan het programma van de
VOC weken welke in oktober werden gehouden.
Steevast
Begin september verscheen Steevast 2017, de 39e jaaruitgave van de Vereniging Oud
Enkhuizen.
Judith Albers, secretaris

Het Noord: sluisje en brug (eind 19e eeuw)
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JAARVERSLAG GIDSEN
Onderstaande opsomming van activiteiten is alleen mogelijk geweest door de inzet van een
fantastische groep gidsen die zich hebben verdiept in de stadsgeschiedenis en altijd weer klaarstaan
om de Oud Enkhuizen stadswandelingen te begeleiden.
Het jaar 2017 was een prachtig maar intensief jaar.
Aan de “Waterweek” wandeling deden slechts 35 deelnemers mee.
Er was een nieuwe wandeling voor scholen gemaakt. We hebben ongeveer 70 kinderen uit Enkhuizen
van groep 7 en 8 ontvangen in “de Waag”. Na een inleiding over het ontstaan en de geschiedenis
van de stad werd een kleine rondleiding door het gebouw gegeven. Hierna volgde een
stadswandeling met een gids; als afsluiting werd het stadhuis bezocht. Een groot aantal scholen heeft
zich al aangemeld voor deze ook in het voorjaar 2018 geplande activiteit.
In het programma voor de zomerwandelingen 2017 is een nieuwe wandeling opgenomen.
De start van het seizoen was enigszins teleurstellend maar de tweede helft maakte veel goed
waardoor we toch weer ruim 700 deelnemers konden verwelkomen.
Voor 2018 jaar hebben we een interessant programma samengesteld. In dit programma zijn twee
nieuwe wandelingen opgenomen.
Wandelcommissie: Joke Appelo, Ferry Verboom en Cees Groot

JAARVERSLAG BIBLIOTHEEK
Op 26 september heeft Elsbeth Groothedde van het Westfries Archief een bezoek gebracht
aan de vrijwilligers die zich bezig houden met het archief van de Vereniging Oud Enkhuizen.
De nieuwe ploeg vrijwilligers Saskia de Jong, Jorien Kant, Frans van Langen en Arie Oussoren
kregen een aantal tips en aanwijzingen voor het schonen van de collectie. Daarnaast is het
inventariseren en digitaliseren van de collectie voortgezet.
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