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Een terugblik op het seizoen 2016/2017 

Naast de traditionele ledenvergadering werd de tentoonstelling Catharina de Grote in de 
Hermitage door 96 personen bezocht. Ook voor de driedaagse culturele “remember” 
busreis  naar Parijs was de belangstelling groot. 
Mevrouw Elena Bronnikova hield een interessante lezing over de Trans-Siberische spoorlijn. 
Traditiegetrouw werd in december een feestelijk Kerstconcert bijgewoond in het 
Concertgebouw. In samenwerking met de Gitaarsalon werd een avond georganiseerd in de 
Nutszaal met uitleg en spel over en van gitaren. 

Met veel plezier zien wij o.a. terug op de Nieuwjaarsreceptie alsmede diner in het Wapen 
van Enkhuizen waaraan 110 leden deelnamen. Een grote pluim voor zowel de kwaliteit 
als bediening is hier zeker op zijn plaats. 

Trots waren wij dat het mogelijk is gebleken om de BN-er Gerrit Zalm naar Enkhuizen 
te krijgen. Tezamen met zijn broer Jaap Zalm heeft hij een prachtige avond verzorgd in 
de Nieuwe Doelen waarvoor de belangstelling zeer groot was. 

Hoogtepunt van het seizoen was onze vierdaagse reis naar de Hanzesteden Hamburg en 
Bremen waaraan 135 leden hebben deelgenomen. .  

Om u een indruk te geven van onze activiteiten in de afgelopen jaren adviseren wij u om 
eens te kijken op onze website www.nut-enkhuizen.nl 

Nog steeds wordt ons in Enkhuizen gevraagd wat ’t Nut inhoudt. 
Officieel is de naam Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. 
De maatschappij is opgericht in 1748 door Jan van Nieuwenhuijzen in Edam en 
hij ijverde voor beter onderwijs, bibliotheken, spaarbanken, kortom zich dienstbaar 

maken voor alle lagen van de Nederlandse bevolking. 
Het is duidelijk dat deze doelstellingen inmiddels zijn 
achterhaald. Dit is dan ook de reden dat ons departement 
zich meer en meer richt op het organiseren van lezingen, 
bezoeken van concerten, balletvoorstellingen, excursies 
en meerdaagse culturele uitstapjes naar het buitenland. 
Departement Enkhuizen bestaat bijna 220 jaar en is de 
oudste vereniging van Enkhuizen. 
Mede door de nieuwe aanpak verheugen wij ons op 
een groeiend aantal leden.Jan Nieuwenhuijzen



Van de voorzitter ..... 

Beste Nutsleden,

Met genoegen bied ik u hierbij ons nieuwe Nutsboekje aan voor het seizoen 2017/2018. 
Het programma is weer rond. Dat betekent dat er wederom veel werk verzet is achter de 
schermen. 
Het is elk jaar weer een race tegen de klok om tijdig alle data vast te leggen voor onze 
sprekers en reisjes.  

Ik raad u aan dit boekje goed te bewaren als naslagwerk zodat u op ieder gewenst moment 
de data kunt terugvinden. Voor iedere activiteit ontvangt u ca. 10 dagen van te voren nog 
een herinnering. 
Het ligt in onze bedoeling om vanaf heden convocaties en uitnodigingen (waar mogelijk) per email te 
verzenden. Leden die niet over een emailadres beschikken, ontvangen uiteraard alle post nog in de 
brievenbus. 

Aangezien wij ons nog steeds verheugen in een groeiend aantal leden willen wij de regels 
ten aanzien van het lidmaatschap iets aanpassen. 
De contributie blijft € 20.- per persoon met dien verstande dat ieder lid altijd een introducé 
van hetzelfde huisadres gratis mag mee nemen. 
Indien u echter met een introducé van een ander huisadres wilt deelnemen aan 
meerdaagse reisjes, dan verwachten wij dat bedoelde persoon voor één seizoen lid wordt 
en dan alsnog € 20.-betaalt.

Ook ’t Nut in Enkhuizen gaat met haar tijd mee. Wij beschikken over een eigen website 
en proberen alle informatie zoveel mogelijk up-to-date te houden. 
Dus kijkt u regelmatig ook eens op: www.nut-enkhuizen.nl

Een van onze hoogtepunten in het programma blijft onze 4 daagse culturele reis. 
De keuze is dit keer gevallen op België. De ervaring van de afgelopen jaren heeft ons 
doen besluiten om in de toekomst per reis 1 bus (max. 50 personen) in te zetten. 
Bij voldoende belangstelling organiseren wij dan twee reizen en misschien nog wel 
een derde. 

Wij willen het nieuwe seizoen weer afronden met een jaarlijks uitje. 
De keuze zal zeer waarschijnlijk vallen op een bezoek aan Friesland met o.a. een 
bezoek aan een struisvogelfarm. 

Kortom voor elk wat wils. Wij hopen, dat het programma bij u weer in de smaak valt.

Met vriendelijk groet,  A.J. (Ton)  Dekker



Donderdag 14 september 2017

220e jaarlijkse ledenvergadering in de gerestaureerde kerkzaal 
op het Wegje te Enkhuizen. Tijdens de pauze wordt u een drankje 
aangeboden waarna de vergadering wordt afgesloten met een 
interessante dialezing over de  “Haringstad ....Hoezo ?” 
door stadsgids, verteller en schrijver Walter Haentjens. 

Soldaat van Oranje - De Musical is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van één 
van de grootste verzetsstrijders uit onze vaderlandse geschiedenis

Donderdag 12 oktober  -  Maandag 16 oktober 2017 

Hollandse Meesters uit de Hermitage
Oogappels van de tsaren
Maar liefst drieënzestig werken van vijftig 
schilders komen naar Amsterdam. 
Een unieke tentoonstelling, die de schilderijen 
voor het eerst in driehonderdvijftig jaar weer 
even ‘thuis’ brengt.

Zaterdagmiddag 4 november 2017
te Katwijk
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Vrijdag 22 december 2017

Sprookjesballet The Sleeping Beauty 
in het Muziektheater te Amsterdam.



Donderdag 18 januari 2018

Lezing “Kunst van Juwelen” door Martijn Akkerman, 
juwelenhistoricus en o.a. bekend door zijn betrokkenheid 

bij het TV programma “Tussen Kunst en Kitsch”. 
Gerestaureerde kerkzaal aan het Wegje te Enkhuizen. 

Aanvang 20.00 uur 

Donderdag 15 februari 2018

Lezing Nachtwachtwandeling door Jacques Hendrikx, 
schrijver en expert op het gebied van de geschiedenis 
van De Nachtwacht en Rembrandts leven en werk 
in 17e eeuws Amsterdam.

Vrijdag 16 maart 2018 

Pianoconcert door Klaas Bakker 
met als muziekthema 

“Venetië – ritme van de zee”. 
Gerestaureerde kerkzaal aan 

het Wegje te Enkhuizen. 
Aanvang 20.00 uur. 

Dinsdag t/m vrijdag 17-20 april               
Dinsdag t/m vrijdag 24-27 april

Culturele reis 
BELGIË

Zie bijgesloten folder
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Zaterdag 26 mei 2018
Jaarlijks uitje

Rondrit in Friesland met 
ondere andere een bezoek 
aan een struisvogelfarm
in Boerakker.
 

EXTRA na afloop van het seizoen 2017 / 2018

André Rieu 
op het Vrijthof
En last but not least willen 
wij op veler verzoek naar 

André Rieu in juli 2018. 
Wij zijn er in geslaagd om een 
50 tal kaarten te bemachtigen. 

Om dit spektakel tot in alle 
zenuwbanen van ons lichaam 
te laten komen, gaan wij een 

dag van tevoren weg en komen 
wij een dag later weer thuis.
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Voorzitter   A.J.  Dekker    
    Vette Knol 115
    1601 CW Enkhuizen   
    0228-515491
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Penningmeester    K.A. Veenstra    
    Nieuwstraat 16
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    Dreef 13       
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    0228-312362
    Jaap.kooiman@kpnmail.nl 

B
estuurssam

enstelling Enkhuizen 

Contributie 
De contributie bedraagt  €  20.-  per jaar per lid. Ieder lid mag gratis één introducé meenemen naar 
de avonden. 
Betaling svp vóór 31 oktober 2017 per bank rek. nr. NL85 ABNA 0842 7676 22
t.n.v. Nutsdepartement Enkhuizen  o.v.v. “lid nr en contributie”

Lidmaatschap 
Wilt u lid worden van de Mij. tot  Nut van ’t Algemeen in Enkhuizen ? 
Nieuwe leden kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris 
p/a Wagenaarstraat 1, 1601 LH Enkhuizen onder vermelding van naam, adres, 
woonplaats, tel. nummer en email adres of per email : info@nut-enkhuizen.nl
Na aanmelding ontvangt u een contributienota alsmede een verzoek tot betaling. 

Beëindiging van een lidmaatschap dient vóór 1 oktober te geschieden.



Nieuws uit EDAM 

Het centrale kantoor van het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot 
Nut van ’t Algemeen, in het Nutsgebouw aan het Jan Nieuwenhuyzenplein, 
is opgeheven.

In dit gebouw bevonden zich nog diverse objecten uit de historie van ’t Nut. 
Die collectie was tot dan toe echter alleen toegankelijk voor een beperkte 
groep mensen. Het hoofdbestuur heeft de meest waardevolle objecten op 
verzoek van het Departement Edam overgedragen aan het Edams Museum. 
De collectie is zo toegankelijk gemaakt voor het publiek.

 Het museumbestuur heeft voor deze objecten een permanente expositie 
ingericht in de burgemeesterskamer van het Stadhuis op het Damplein. 
Die expositie is op 30 maart 2017 feestelijk geopend. 

’t Nut is opgericht in een periode van onze 
geschiedenis, die landelijk en zeker ook in Edam 
politiek erg onrustig geweest is maar tegelijkertijd 
buitengewoon belangrijk voor de ontwikkeling
van onze democratie. 


