
Programma seizoen 
2018 / 2019 

NUTSDEPARTEMENT ENKHUIZEN



Wat is ’t NUT  ?

Steeds meer raakt de naam ’t NUT weer in Enkhuizen bekend.
Officieel is de naam Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. 
De maatschappij is opgericht in 1748 door Jan van Nieuwenhuizen in 
Edam en hij ijverde voor beter onderwijs, bibliotheken, spaarbanken, 
kortom zich dienstbaar maken voor alle lagen van de Nederlandse 
bevolking. Departement Enkhuizen bestaat inmiddels 220 jaar en is de 
oudste vereniging van Enkhuizen.

In de afgelopen jaren heeft ‘t Nut Enkhuizen zijn doelstellingen een beetje 
aangepast. Inmiddels leveren wij een actieve bijdrage aan de 
sociaal maatschappelijke cohesie in de samenleving van Enkhuizen en 
omstreken.  

Wij richten ons meer en meer op het organiseren van lezingen, excursies, 
meerdaagse culturele reisjes naar het buitenland, bezoeken van concerten 
etc. Wij denken zodoende een mogelijkheid te bieden om sociale contacten 
op te doen.

De belangstelling voor de activiteiten in het afgelopen seizoen was 
ongekend groot. Na de traditionele ledenvergadering in september werd 
2 maal een bezoek gebracht aan de Hermitage in Amsterdam waar 
63 werken van Hollandse meesters werden getoond. In november werd 
voor de 2de keer een busreis georganiseerd naar de “Soldaat van Oranje” 
in Katwijk. 
Een feestelijk tintje in december door het bijwonen van het Sprookjesballet 
in het Muziektheater. In januari werd een bijeenkomst gehouden waarin 
Martijn Akkerman (bekend van “Tussen Kunst en Kitsch”) een lezing hield 
over de “Kunst van Juwelen”. In februari vertelde de heer Jacques Hendrikx 
alle ins en outs van de Nachtwacht en Rembrandts leven. 
In maart was er een pianoconcert door Klaas Bakker met als muziekthema 
“Venetië – ritme van de zee”’. Als hoogtepunt van het seizoen werd 2 maal 
een busreis georganiseerd naar België met bezoek aan de steden 
Oostende, Gent, Brugge en Antwerpen.  Als afsluiting van het seizoen werd 
een bezoek gebracht aan een struisvogelfarm in Boerakker. 
Als extraatje werd in juli een 3-daagse reis gemaakt naar Maastricht al 
waar een optreden van Andre Rieu werd bijgewoond.
Om u een indruk te geven van onze activiteiten in de afgelopen jaren 
kunt u kijken op onze website www.nut-enkhuizen.nl 
Ook treft u hier reisverslagen aan van de laatste culturele reizen, die door 
Nutsleden zijn gemaakt. 



Beste Nutsleden,

Ieder jaar is het voor ons bestuur een uitdaging om een programma samen 
te stellen waar onze leden met veel plezier aan mee doen. 
Trots presenteren wij u het programma voor het seizoen 2018 – 2019. 
Hierin opnieuw veel variatie in de onderwerpen van de lezingen en een 
uitdagende reis naar Dresden waar veel in de oorlog is gebeurd. 

Het seizoen staat in het teken van ons 220 jarig bestaan en derhalve weer 
bol van activiteiten.  Wij zullen wederom een spreker uitnodigen met de 
nodige allure die de achtergrond zal gaan belichten van de Westfries en 
zijn identiteit.

De afgelopen jaren bent u gewend geweest om een apart boekje te 
ontvangen met de reisbestemming voor de maand april. Dit jaar ontvangt 
u geen boekje maar u kunt zelf binnenkort extra kennis opdoen op onze 
website www.nut-enkhuizen.nl 
Een regelmatig bezoek aan onze site raad ik u aan, alleen al om de 
rubrieken die maandelijks wisselen en om op de hoogte te blijven van het 
wel en wee van onze vereniging. 
Onze vereniging mag zich nog steeds verheugen in uw belangstelling.  
Het ledenbestand blijft toenemen waardoor wij in staat zijn om de kwaliteit 
van de onderwerpen te laten toenemen. 
Onze tweejaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst zal dit jaar worden gehouden 
op 12 januari 2019 in de Nieuwe Doelen. In 2015 zijn wij begonnen met 
een brunch voor ruim 200 leden met twee jaar later de bijeenkomst in het 
Wapen van Enkhuizen, waar toen na afloop van de receptie 115 leden 
bleven dineren. Ook nu zullen de consumpties en de hapjes tijdens de 
receptie worden aangeboden door de vereniging. 
De mogelijkheid om na afloop te blijven dineren in buffetvorm is aanwezig. 
Wij verwachten dat u wederom in groten getale zal deelnemen. 
Aan de dinerprijs zal dit niet liggen want die wordt weer voor 
een gedeelte door de vereniging gesponsord. 

Als bestuur zijn wij ervan overtuigd dat u ook dit seizoen 
weer zult genieten van het gebodene.

Met vriendelijke groeten,
A.J. ( Ton ) Dekker

Van de voorzitter



PROGRAMMA seizoen 2018 / 2019

Woensdag 12 september 2018 
220e jaarlijkse ledenvergadering in de gerestaureerde kerkzaal aan 
het Wegje te Enkhuizen. Aanvang 20.00 uur.
Tijdens de pauze wordt u een drankje aangeboden waarna de vergadering 
wordt afgesloten met een presentatie door de heer Henk van Wielink 
bestuurslid van “Sow to Grow”. 
Dit in verband met de officiële opening van hun nieuwe museum op 
14 september 2018 in het voormalige weeshuis van Enkhuizen.  

Donderdag 27 september en vrijdag 28 september 2018

Varen met zeilschip “De Schuttevaer”. 
Vertrek vanaf de Veerhaven in Enkhuizen.
van 11.00-19.00 uur inclusief lunch en
warm en koud buffet. 
Aan boord een presentatie van 
een bioloog/vogelkenner.
Wandeling op de Marker Wadden 

Indien de weersomstandigheden dusdanig slecht zijn en de tochten 
geen doorgang kunnen vinden, wordt deze activiteit verschoven 

naar mei 2019 in plaats van het jaarlijkse uitje.



Vrijdag 26 oktober 2018
 
Lezing door Bastiaan Brink 
(Musicus, schrijver, biograaf, 
olijfolieproducent)

Wat Bastiaan Brink voorheen 
deed met noten, doet hij nu met 
woorden. 
Zijn carrière als concertpianist
werd lamgelegd door de z.g. 
“muzikantenvloek”. 
En hoe hervond hij de zin en de 
schoonheid van het leven tijdens 
een reis langs de meest afgelegen 
en wonderlijke plekken op aarde ? 

Hij vertelt hierover tijdens zijn voordracht 
“Sporen naar de horizon”

Gerestaureerde kerkzaal aan het 
Wegje in Enkhuizen. Aanvang 20.00 uur 



Historische stad aan de Elbe

Dresden

Dresden ligt in het voormalig Oost-Duitsland en heeft in de oorlog ook 
flink wat klappen gekregen. Inmiddels is Dresden herrezen, zijn delen 
van de stad opnieuw opgebouwd en hangt er een prettige, gemoedelijke 
sfeer. 
De ligging is prachtig: aan de rivier de Elbe en ingesloten tussen 
natuurgebied die Sächsische Schweiz en wijnregio Elbeland. 
En dat is ook meteen wat dit zo’n interessante regio in Duitsland maakt: 
een compleet onbekende stad om te ontdekken, maar de natuur is ook 
vlakbij zoals Edmundsklamm.

Dresden wordt letterlijk in tweeën gedeeld door de Elbe, die het 
noordelijk gelegen Neustadt van het zuidelijke Altstadt scheidt. 
Je kunt beide delen qua uiterlijk en sfeer eigenlijk niet met elkaar 
vergelijken; je zou eerder zeggen dat je hier twee steden in één hebt.



Programma

Dag 1  Vertrek van het NS-station Enkhuizen

Dag 2 / 3 Stadsrondrit met gids. Stadswandeling.
  Bezoek aan Edmundsklamm.
  Vrije tijd om zelf rond te kijken en te shoppen.

Dag 4  Terugreis. Wij vertrekken vroeg en beëindigen de reis
  met een afscheidsdiner.

4 daagse
Culturele reis 
9-12 april en 
15-18 april

2019 

Meer gedetailleerde informatie, kosten en inschrijfformulier volgen binnenkort.



Zaterdag 22 december 2018 

Kerstconcert in het Concertgebouw te Amsterdam met het 
Nederlands Philharmonisch Orkest 

Arban – Carnaval de Venise
Tsjaikovski delen uit de “De Notenkraker” opus 71 

Met medewerking van trompettiste Lucienne Renaudin-Vary 
Aanvang 20.15 uur – Einde 22.35 uur  

     

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840-1893)
wordt beschouwd als de talentvolste 
Russische componist van de 19e eeuw. 
Anders dan veel Russische 
componisten had hij gestudeerd aan 
het conservatorium en zich de 
westerse muziekleer eigen gemaakt. 
Toch wilde Tsjaikovski net als hen 
in zijn muziek uiting geven aan de 
typisch Russische mentaliteit en hij 
gebruikte graag Russische 
volksmelodieën. 



De Nieuwe Doelen 
in Enkhuizen 

Nieuwjaarsreceptie 
12 januari 2019 

U ontvangt tijdig een aanmeldingsformulier waarop u kunt aangeven 
of u komt en of u wilt deelnemen aan het gezamenlijke buffet. 

Aanvang 15.30 uur 
tot 18.00 uur 

Wij nodigen u uit om met ons het glas te heffen 
op een voorspoedig en gezond 2019.

Aan deze receptie zijn geen kosten verbonden.
In aansluiting op de receptie kunt u deelnemen aan een 

gezellig warm- en koud buffet.



Vrijdag 8 maart 2019

Lezing door Herman Pleij 

Het thema van de avond zal zijn  
“Bestaan er echte Westfriezen”? 

Over de zucht naar gewestelijke identiteit. 

Gerestaureerde kerkzaal aan het Wegje 
te Enkhuizen. Aanvang 20.00 uur 

Herman Pleij (Hilversum, 24 februari 1943) 
is een emeritus hoogleraar historische 
Nederlandse letterkunde, gespecialiseerd 
in de Middeleeuwse literatuur.

In 1979 promoveerde hij op het proefschrift 
Het Gilde van de Blauwe Schuit: 
Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late 
middeleeuwen o.a. andere oude carnavalsteksten. 
In 1981 werd hij hoogleraar aan de Universiteit 
van Amsterdam. 
Van 1992 van 1994 was hij decaan van 
de Faculteit der Letteren. 
Op 29 februari 2008 ging hij
met emeritaat.
Sindsdien publiceert hij veel over 
cultuurhistorische onderwerpen, 
zoals het vraagstuk van de 
nationale identiteit. 
Zijn belangstelling voor het 
maatschappelijk debat uit 
zich in zijn frequente deelname 
aan praatprogramma’s zoals
De Wereld draait door of Jinek 
op de Nederlandse televisie.



AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Zoals u ongetwijfeld weet, is vanaf 25 mei 2018 deze wet van toepassing. 
Onder deze verordening krijgen betrokkenen meer en verbeterde 
privacy-rechten met betrekking tot persoonsgegevens. 
Onze administratie beschikt over uw naam adres, leeftijd, telefoonnummer, 
paspoortnummer en/of emailadres. In de verwerking van deze gegevens 
verandert niets, echter u dient op de hoogte te worden gebracht van deze 
verordening. Wij bevestigen, dat de persoonsgegevens uitsluitend gebruikt 
zullen worden voor de beoogde doelen binnen ons departement. 
Mocht u hiermede onverhoopt niet akkoord gaan, dan verzoeken wij u dit 
kenbaar te maken aan de secretaris.

Programmaboekje, contributienota en convocaties
Inmiddels beschikken de meeste leden over een email adres. Ons nieuwe 
programmaboekje alsmede de contributienota ontvangt u allen per post. 
Voor de activiteiten genoemd in het boekje ontvangt u tijdig een uitnodi-
ging met meer gegevens per mail. Wij raden u aan de diverse data reeds 
te vermelden in uw agenda. Diegenen, die (nog) niet beschikken over een 
email adres, ontvangen alle convocaties in de brievenbus. 
Indien uw mailadres wijzigt, vergeet u dan niet dit kenbaar te maken aan 
de secretaris 

Contributie 
De contributie bedraagt  €  20,00  per jaar per lid of huisadres.
Ieder lid mag voor avonden/lezingen gratis één introducé meenemen.
Voor deelname aan meerdaagse reizen dient men lid te zijn.
Betaling s.v.p. vóór 1 oktober 2018
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 : 
jjkarreman1@gmail.com. 
Na aanmelding ontvangt u een contributienota alsmede een verzoek tot 
betaling. 
Beëindiging van het lidmaatschap dient vóór 1 oktober te geschieden.

Van de secretaris



Bestuurssamenstelling

Voorzitter
A.J.  Dekker    
Vette Knol 115
1601 CW Enkhuizen   
0228-515491
a.j.dekker1@quicknet.nl

Penningmeester 
K.A. Veenstra   
Nieuwstraat 16
1601 JJ Enkhuizen  
0228-318587
kempveenstra@hotmail.com

Secretaris  
J.J. Karreman
Wagenaarstraat 1  
06-14259569
1601 LH Enkhuizen   
0228-316426
jjkarreman1@gmail.com 

Bestuurslid
(+ Excursiecommissie) 
W. den Hartog-van Marle  
Denenburg 16 
1601 GX Enkhuizen   
0228-318686
w.denhartog1@hetnet.nl 

Bestuurslid 
J. Kooiman   
Dreef 13    
1602 SB Enkhuizen
0228-312362
jaap.kooiman@kpnmail.nl 

www.nut-enkhuizen.nl


