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UITNODIGING 
EN AGENDA ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 
VAN 28 mei 2019 
 

Het bestuur nodigt u hierbij van harte uit tot het 
bijwonen van de 46e algemene ledenvergadering 
op dinsdag 28 mei 2019 in het Gruithuis. 
Aanvang van de vergadering is 19.30 uur. 
De agenda is als volgt: 

1. Opening. 

2. Verslag 44e en 45e  algemene ledenvergadering. 

3. Jaarverslag van het bestuur en van de werkgroepen. 

4. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2018. 

5. Verslag van de kascommissie. 

6. Benoeming nieuw lid van de kascommissie 2019. 

7. Voorstel tot benoeming Jolande Cleijsen tot nieuw bestuurslid.  

8. Rondvraag. 

9. Na de pauze: film.

Unieke filmbeelden op Algemene Ledenvergadering

Na het formele gedeelte van de Algemene Ledenvergadering 
staan unieke oude fimpjes op het programma.
De oudste film die we gaan vertonen is uit 1923. Maar er 
wordt ook een film uit 1933 vertoond met prachtige beelden 
van het 700-jarig bestaan van Elburg.



Met kennisgeving afwezig: Marianne 

van de Geer, Cees van de Bosch, Roel 

Knol, Jos Stork, Ger van de Wetering, 

Annelies Pruis, Jenny van de Weg-

Kruithof, Piet Brummel, Gerard Smit, 

Cor Pieterse en Grietje Roozeboom.

Aanwezig: 26 personen 

(zie presentielijst)

1. OPENING.

Voorzitter Kees van de Streek opent de 

vergadering en heet de aanwezige leden 

hartelijk welkom op de 44e Algemene 

Leden vergadering van onze vereniging. 

Na de pauze zal er een pubquiz gehouden 

worden onder leiding van Willem van 

Norel.

2. VERSLAG 43e ALGEMENE LEDEN 

VERGADERING VAN 17 MEI 2017.

Het verslag wordt goed gekeurd, onder 

vermelding dat de juiste naam van onze 

voorzitter Kees van de Streek is.

3. VERSLAG ALV INZAKE 

STATUTENWIJZIGING D.D. 31 

OKTOBER EN 28 NOVEMBER 2017.

Over het huishoudelijk reglement had het 

bestuur nog niet nagedacht, i.v.m. drukke 

werkzaamheden met de nieuwe wet AVG 

die op 25 mei 2018 van kracht is. De 

secretaris zal dit punt op de eerstvolgen-

de bestuursvergadering als agendapunt 

opnemen. Verder worden beide verslagen 

vastgesteld voor akkoord.

4. JAARVERSLAG VAN DE 

WERKGROEPEN.

De voorzitter neemt het verslag van 

het bestuur door met de opmerkingen 

dat voor de nieuwe wet AVG veel werk 

verricht dient te worden, ook met de 

e-mailadressen van de leden, waarvoor 

goedkeuring is vereist.

VERSLAG VAN DE 44e 
Algemene Ledenvergadering
OP 23 MEI 2018

Over het snertoverleg (voorjaarsoverleg) 

legt de voorzitter uit dat het voornamelijk 

gaat over de kennismaking met de nieuwe 

wethouder en onderwerpen die vanuit 

onze vereniging aan de orde zijn. Het is 

een periodiek overleg met de Gemeente. 

Arent thoe Boecop is ook vertegenwoor-

digd in de Vestingraad waar die onder-

werpen ook behandeld worden.

De voorzitter neemt de verslagen door 

en noemt enkele punten daarvan, zoals 

de Visafslag die vanuit het Museaal 

Platform subsidie heeft aangevraagd en 

gekregen.

5. FINANCIEELVERSLAG OVER HET 

VERENIGINGSJAAR 2017.

De penningmeester geeft een toelichting 

op het verslag en deelt mede dat hij 

e.e.a. vereenvoudigd heeft, dat zowel de 

begroting als de jaarrekening op een A4 

te zien zijn.

De begroting voor 2018 is in onze Alv 

van 28 november 2017 ingediend en 

vastgesteld.

De vergadering heeft over enkele punten 

vragen:

•  Vrijwilligersvergoeding. Waarom die 

50% lager is dan de begroting? Enkele 

vrijwilligers hebben die vergoeding niet 

aangevraagd.

• Donaties voor andere verenigingen. 

Waarom niet begroot? Elke aanvraag 

hiervoor groot of klein wordt in het be-

stuur behandeld en getoetst.

Sake Santema wordt bedankt voor zijn 

werkzaamheden.

6. VERSLAG AN DE KASCOMMISSIE.

De kascommissie bestaande uit Hen-

nie Land en Grietje van de Rozenberg 

hebben de financiële administratie van 

het boekjaar 2017 bij de penningmees-

ter gecontroleerd en in orde bevonden. 

Er zijn geen onregelmatigheden aan-

getroffen. De penningmeester doet zijn 

betalingen voor grote bedragen met het 

4 ogen principe. Altijd heeft hij overleg 

en vraagt hij aan het dagelijks bestuur of 

die bedragen afgewikkeld kunnen worden. 

De kascommissie verzoekt de Algemene 

Ledenvergadering decharge te verlenen 

aan de penningmeester voor de door hem 

verrichte werkzaamheden. De vergadering 

stemt onder applaus hiermee in.

7. BENOEMING NIEUW LID 

KASCOMMISSIE 2018.

Ter vervanging van Hennie Land wordt 

Edy Staes benoemd tot lid van de kas-

commissie. Henny Land wordt bedankt 

voor haar werkzaamheden gedurende de 

afgelopen 2 jaar.

8. BENOEMING NIEUW 

BESTUURSLID.

De voorzitter vertelt in het kort over het 

ontstaan van die functie na het aftre-

den van Chris Hengeveld. Het bestuur 

heeft toen besloten met 9 bestuursleden 

verder te gaan en gaan zoeken naar een 

bestuurslid die kennis heeft van en kan 

werken met de nieuwe website.

Het bestuur is uitgekomen bij Rob 

Besteman uit Doornspijk, die na een 

gesprek met de voorzitter en na enkele 

vergaderingen te hebben bijgewoond, zich 

beschikbaar heeft gesteld.

De voorzitter geeft Rob de gelegen-

heid om zich zelf voor te stellen aan de 

aanwezige leden. Hij vertelt in het kort 

wat zijn dagelijkse werkzaamheden 

zijn en hoe zijn roots in Doornspijk zijn 

gekomen. Hij wordt met een algemeen 

applaus benoemd tot bestuurslid.

9. RONDVRAAG.

De voorzitter vraagt Jan Hendrik Hak-

kers naar voren te komen. Sinds 1990 is 

Jan Hendrik onze huisfotograaf geweest 

en neemt op deze vergadering afscheid. 

Hij heeft meegewerkt aan talloze eve-

nementen en is gids geweest bij alle 

sfeerwandelingen. Hij heeft meegewerkt 

aan de totstandkoming van de Canon van 

Elburg, Joods Leven en Elburg in Beeld. 

De vereniging heeft veel waardering voor 

zijn werk. Kees overhandigt hem een 

presentje hiervoor.

Jan Hendrik vertelt nog wat over die tijd 

en haalt wat anekdotes aan. Hij overhan-

digd de voorzitter een boekwerk waarin 

3323 negatieven zijn geplaatst van zijn 

werkzaamheden.

• Joop van der Heide en Baukje Faber 

hebben op de site naar de stukken van 

deze ALV gezocht. Kees zegt toe dat 

e.e.a. zo snel mogelijk gerealiseerd zal 

worden.

• Tineke de Gunst. Wie is opvolger van 

Jan Hendrik? De leden van de fotoclub 

Elburg maken foto’s tijdens de evene-

menten van AtB en zeer waarschijnlijk 

komt er geen echte huisfotograaf.

• Hans Appel. Wanneer is de fietstocht? 

Zaterdag 9 juni a.s.

• Baukje Faber. Wat gaat er met het 

Schootsveld gebeuren en hoe denkt Arent 

thoe Boecop hierover. Kees zegt dat wij 

alle ontwikkelingen hiervan kritisch 

zullen volgen. Wij hebben ook een verte-

genwoordiger in de Vestingraad, die dat 

ook doet. Gerrit, vertegenwoordiger Arent 

thoe Boecop in de Vestingraad vertelt in 

het kort, wie hierin vertegenwoordigd zijn 

en wat hun werkzaamheden zijn.

• Marinus Hup wil graag volgend jaar 

tijdens de Botterdagen in het Gruithuis 

exposeren.

De secretaris neemt dit mee naar de 

reguliere bestuursvergadering.

De voorzitter sluit de vergadering onder 

dankzegging aan de aanwezigen.  

1. Opening.

De voorzitter Kees van de Streek opent 

de vergadering en heet de aanwezige 

leden van harte welkom.

2. Mededelingen.

De voorzitter deelt mee wat de inhoud 

van deze vergadering is. Het betreft na-

melijk de begroting 2019 ter voorlegging 

aan de leden en vertelt nogmaals aan de 

vergadering dat dit volgens de nieuwe 

statuten plaatsvindt. 

De volgende leden hebben zich afgemeld:

• Karel Enters

• Elly Molling-Noordover.

• Jenny van de Weg.

• Gerrit Zwep.

• Philip Docter.

• Richard van Arkel.

• Harry de Jonge.

• Kees Jaket.

• Edy Staes.

• Frieda Reurich.

VERSLAG VAN DE 45e 
Algemene Ledenvergadering 
OP 21 NOVEMBER 2018

3. Uitleg van de van de begroting 

2019.

De penningmeester, Sake Santema, biedt 

de vergadering zijn excuses aan over het 

feit dat de concept begroting is aangebo-

den en niet de definitief door het bestuur 

vastgestelde begroting.

Hij neemt de begroting door en geeft aan 

welke wijzigingen door het bestuur zijn 

aangepast. tw:

a. bestuurskosten en kantoorbenodigdhe-

den zijn samengevoegd en verhoogd naar 

€ 1700.

b. Overige kosten en kleine aanschaffin-

gen zijn ook samengevoegd.

c. Het netto resultaat wordt € 1850.

De vergadering geeft zijn akkoord.

4. Rondvraag.

a. Baukje Faber vraagt waarom de 

stukken voor de vergadering niet op de 

site geplaatst worden en tevens hoever de 

vereniging is met de nieuwe site.

De stukken mogen volgens de nieuwe 

AVG niet openbaar geplaatst worden.

Rob en Elly geven in het kort weer dat er 

druk gewerkt wordt aan de nieuwe site 

van onze vereniging.

b. Marinus Hup vraagt of alle berichtge-

vingen en uitnodigingen van de vereniging 

via de computer gaan.  De voorzitter 

geeft aan dat altijd de Kroniek gemaakt 

wordt, waarin alle evenementen en verga-

dering vermeld worden.

c. Lammert van het Goor zegt dat 

volgens hem decharge verleend dient te 

worden aan het bestuur en niet aan de 

penningmeester. 

De voorzitter sluit de vergadering. 

En na een korte pauze geeft Willem 

van Norel een lezing, ondersteunt met 

foto’s,over oud burgemeester Jhr. Van de 

Poll van zijn tijd als burgemeester van 

Elburg.



Het bestuur van Arent thoe Boecop 

kwam in 2018 tien keer bij elkaar. Van 

elke vergadering werd een agenda en ver-

slag gemaakt. Het dagelijks bestuur heeft 

in 2018 niet apart vergaderd. Wel zijn 

er door het dagelijks bestuur per e-mail, 

telefoon en via de app diverse zaken met 

elkaar doorgenomen. Vaste onderwerpen 

waren de organisatie van de vereni-

gingsactiviteiten, de voortgang van de 

diverse werkgroepen, de voorbereiding en 

presentatie van de publicaties. Daarnaast 

kwamen er de volgende hoofdthema’s aan 

de orde:

• Functioneren bestuur en werkgroepen. 

Iedereen krijgt het steeds drukker waar-

door er minder tijd voor vrijwilligerswerk 

overblijft. Gevoegd bij ons grote aantal 

leden betekent dit een mate van profes-

sionalisering waarbij een goede balans 

behouden moet worden tussen wat kan 

en wat moet. De vereniging is blij dat 

enkele bestuursleden over meer vrije tijd 

beschikken, waardoor zij de vereniging in 

diverse commissies, die overdag bijeenko-

men, kunnen vertegenwoordigen.

• Communicatie. Naast de kroniek voor 

het periodieke nieuws onderhoudt onze 

vereniging een website. Er wordt steeds 

bekeken hoe we onze website actueler/

moderner kunnen maken. Ook houden wij 

onze promotionele activiteiten als folders 

en boekenkraam actueel. In een tijd van 

steeds meer multimediale mogelijkheden 

moeten wij als vereniging alert zijn op de 

bruikbaarheid daarvan voor het contact 

met onze (jonge) leden, zoals facebook en 

twitter. Ook worden de leden die bij ons 

bekend zijn met hun e-mailadres, via die 

media voor onze activiteiten uitgenodigd. 

Ca. 900 leden hebben hun e-mailadres bij 

de ledenadministratie aangemeld. 

• Samenwerking Gemeente Elburg. De 

gemeente betrekt onze vereniging steeds 

meer in haar ruimtelijke beleidsontwik-

keling. Op zich een goede zaak, maar aan 

de andere kant gaat die tijd die hier aan 

besteed wordt ten koste van de activitei-

Verslag bestuur 2018
ten voor onze leden. Het “snertoverleg” tussen vereniging en Gemeente, waarbij allerlei 

zaken de revue passeren en oplossingsgericht aangedragen worden. Dit overleg is 2 maal 

per jaar. Ook is onze vereniging vertegenwoordigd in de ” Vestingraad” en de commissie 

Botter- en Museumdag, commissie Stadsdichter en het Museaal Platform.

• Contacten met Streekarchief, museum de Sjoel, Botterstichting, smederij De Hoefha-

mer, stichting Landschapselementen en andere oudheidkundige verenigingen uit de regio. 

Deze contacten zijn van groot belang voor het gezamenlijke doel waar wij met elkaar 

voor staan: het behoud van het historisch karakter van de kenmerkende locaties in de 

Gemeente Elburg.

Dit jaar zijn diverse zaken geregeld om te voldoen aan de nieuwe wet “Algemene 

Verordening Gegevensbescherming”.  

Evenementen 2018: 

• 6 januari 2018. Nieuwjaarsreceptie

•  1 maart 2018. Lezing over het boek “Polderkoorts” door Emiel Hakkenes in 

Museum Elburg in samenwerking met de Culturele Sichting.

•  4 april 2018. Opening Project “Ronde Toren” .

•  21 april 2018. Bezoek aan Museum ASK.

•  12 mei 2018. Wandeltocht door Joods Amsterdam.

•  23 mei 2018. Algemene Ledenvergadering. Na de pauze een pubquiz.

•  9 juni 2018. Fietstocht met als thema “Landschappen”.

•  31 oktober 2018. Lezing door Ad van Liempt over Verzet in ‘t Huiken. 

•  8 november 2018. Historische maaltijd met als onderwerp Steden aan de Zuiderzee.

•  17 november 2018. Bezoek aan de mijnen in Essen

•  21 november 2018. Algemene ledenvergadering. Na de pauze verzorgt Willem van

Norel een lezing met foto’s over het leven van burgemeester W.H. van de Poll in Elburg 

• 18 december 2018. Jaarlijkse sfeerwandeling met als onderwerp “Horeca en 

Logementen” . 

In dit platform zijn alle musea uit Elburg 

vertegenwoordigd, zoals:

• Kruidentuin de Groene Kruidhof,

• Nationaal Orgelmuseum,

• Museum Elburg,

• Visafslag,

• Museum Sjoel Elburg,

• Stichting tot behoud van Elburger Botters,

• Smederij Museum e Hoefhamer,

• Molen de Tijd,

• Korps rijdende Artillerie en

• Historische Collectie Korps Veldartillerie.

Namens het bestuur neemt Gerrit Hollander 

ook zitting in dit Platform, als ondersteuning 

voor de Visafslag en de Kruidentuin, die bei-

Museaal Platform 2018

de gelinieerd zijn aan onze vereniging.

Jaarlijks is er onder de musea 

€ 30.000 te verdelen aan subsidies.

De musea kunnen met voorstellen 

komen die behandeld worden door de 

Stichting Museumstad Elburg. Deze 

stichting heeft als voorzitter, de heer 

Peters, oud gedeputeerde van de Pro-

vincie Gelderland en als penningmees-

ter Theo van Ledden. 

Van elke musea zit een vertegenwoor-

diger in deze Stichting. 

Jaarlijks dient voor 1 juni de aanvraag 

voor subsidie voor het komende jaar 

bij de Stichting binnen te zijn voor 

behandeling.

In dit platform wordt ook gesproken en 

behandeld, de Erfgoed Leerlijn voor de 

basisscholen in de Gemeente Elburg. Ook 

worden hier oude folklore en geschiedenis 

behandeld, zoals nootje pikken, Sonde-

Marten, Klompjesvaren.    

In 2018 is een voorbereiding gestart om 

het Museaal Platform om te zetten in een 

Stichting Museumstad Elburg. Hierin 

zijn de bestuursleden vertegenwoordigers 

van de musea.

Er is dit jaar 6 maal vergaderd in het Ge-

meentehuis van 9.30 uur tot 11.30 uur.

De Hellebaardiers hebben in 2018 ook 

weer hun medewerking verleend aan tal van 

evenementen.

Zo waren ze te vinden bij Winter in de Ves-

ting en bij de binnenkomst van het bokbier.

Hoogtepunt was de deelname aan Prins-

jesdag, de derde dinsdag in september. De 

Hellebaardiers begeleidden die dag burge-

meester Jan Nathan Rozendaal naar Den 

Haag.

Werkgroep 
Hellebaardiers



Financieel verslag over het 
verenigingsjaar 2018 

Resultaat positief



In het zomerseizoen van het jaar 

2018 was de visafslag 45 middagen 

voor het publiek geopend. Buiten de 

reguliere openingstijden werden er 

diverse rondleidingen verzorgd voor 

enkele gezelschappen. Daarnaast 

werd de Visafslag gebruikt voor de 

havenwandelingen en de leerlingen 

van de Onderwijsleerlijn.

Op dinsdag 3 juli ging de Visafslag voor 

het eerst open. Augustus was de drukste 

maand voor de Visafslag. Ondanks de 

zeer droge en hete zomer kwam het 

geregistreerde bezoekersaantal in het 

zomerseizoen 2018 kwam uit op 2395. 

Tijdens de Open Monumentendag (9 

september) bezochten nog eens vele 

honderden mensen de afslag. Het bestuur 

is zeer tevreden met het feit dat in de 

afgelopen 30 seizoenen ruim 115.000 

mensen een bezoek aan de Visafslag 

hebben gebracht!

Visserijweekend Ons Belang

Op vrijdag 18 mei en zaterdag 19 mei 

maakte de visserijvereniging Ons Belang 

gebruik van de Visafslag. Naast het 

puntervissen organiseerde het bestuur van 

Ons Belang ook een palingrookwedstrijd. 

Deze activiteiten trokken een zeer 

geïnteresseerd publiek waarbij het 

gebouw van de Visafslag als een prachtig 

decor diende.

Een van de hoogtepunten van deze dagen 

was de jurering van de gerookte paling 

in de Visafslag. Ons bestuurslid Joop 

Bosman was de expert bij uitstek bij het 

keuren van de paling.

Opening heringerichte Havenkade 

Op woensdag 6 juni werd de vernieuwde 

haven officieel geopend. Daarmee werd 

ook het gebouw van de Visafslag weer 

toegankelijk voor bezoekers. Met een 

druk op de knop zorgde wethouder 

Wessel voor een waterballet, bestaande 

uit 21 fonteintjes. Met name voor 

kinderen is dit allemaal erg spannend. 

Rangco van der Ploeg onthulde de nieuwe 

naam voor het haventerrein: De Loswal. 

Huwelijksvoltrekking

In april 2017 werd de Visafslag officieel 

aangewezen als trouwlocatie. Na een 

grondige toetsing door de gemeente 

Elburg bleek het gebouw van de Visafslag 

te voldoen aan de gestelde criteria. 

Vanaf 1 mei 2017 kunnen huwelijken 

voltrokken worden in ons unieke 

gebouw aan de haven. In verband met 

het ontbreken van verwarming mogen 

voortaan ieder seizoen tussen 1 mei en 1 

oktober huwelijken worden gesloten in de 

Visafslag. 

Op vrijdag 24 augustus om klokslag 

11.00 uur werd het eerste huwelijk in 

onze Visafslag gesloten. Deze primeur 

kwam toe aan het echtpaar Oosting-

Verweij uit Odoorn (Drenthe). Deze twee 

mensen kwamen de afgelopen jaren met 

regelmaat met hun boot naar Elburg 

en waren verliefd geraakt op ons mooie 

stadje en de Elburger haven. Vandaar hun 

keuze om in Elburg in het huwelijksbootje 

te stappen.

Tijdens de ceremonie waren er in de 

Visafslag ongeveer 35 familieleden en 

bekenden van het bruidspaar aanwezig. 

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 

namens de gemeente Elburg was André 

Janssen.  

Botterdagen 2017 

De Botterdagen (6-8 september) waren 

dit jaar wederom een succes. Opnieuw 

bezochten heel veel mensen de oude 

binnenstad en de haven. Ook de Visafslag 

werd door enige honderden mensen 

bezocht. De veilingmeesters verkochten 

via de afmijnklok enkele honderden kilo’s 

rode poon! Bij de verkoop werden de 

veilingmeesters bijgestaan door enkele 

bestuursleden, suppoosten en de jeugdige 

Gerjan Ruijter. Gerjan heeft de hele dag 

enthousiast geholpen met de verkoop van 

rode poon.  

Jaarverslag 
Museum Visafslag 2018

Erfgoedleerlijn

Diverse keren werd onder leiding 

van Jacob Boersma en Steven 

Jansen invulling gegeven aan de 

erfgoedleerlijn voor de basisscholen. 

Door samenwerking met de Botterwerf 

en het Smederijmuseum De Hoefhamer 

leren de leerlingen van de basisscholen 

van groep 7 het één en ander over het 

visserijverleden van Elburg. In het seizoen 

2017-2018 bezochten 218 leerlingen van 

de basisscholen onze Visafslag. 

 

Subsidie

Van de Stichting Museumstad Elburg 

kreeg het bestuur in 2017 bericht dat 

er voor het jaar 2018 een subsidie 

zal worden verleend voor een viertal 

projecten: het maken van een film, het 

ontwikkelen van educatief materiaal en 

het professionaliseren van de website.

In de zomer werden de opnames voor de 

film gemaakt door Erik Land. In oktober 

werd begonnen met het ontwikkelen 

van een kwartetspel en gedurende het 

hele jaar werd er door Annet en Pauline 

Land gewerkt aan het onderhouden en 

verfraaien van onze prachtige website.

Suppoostenavond  

De traditionele gezellige suppoostenavond 

werd gehouden op vrijdag 12 januari 

2018. Op deze avond werd een 

PowerPointpresentatie verzorgd 

door Annet Land over de vernieuwde 

website. Een bijzondere (historische) 

documentaire over de gevolgen van de 

afsluiting en de droogmaking van de 

Zuiderzee en enkele prachtige verhalen 

van Steven Jansen maakten deze avond 

heel bijzonder. Onder het genot van 

koffie, cake en vis (gebakken door Joop 

Bosman!) werd teruggeblikt op het 

seizoen 2017.

Terugblik

Terugkijkend op het jaar 2018 kunnen we 

vaststellen dat er wederom veel werk is 

verzet. We hebben met ons allen opnieuw 

een succesvol seizoen afgesloten.

Willem van Norel (secretaris).

31 december, 2018



2018 was het jaar van interactieve 

beleving voor toeristen en scholieren. 

Nu ook voor onze Duitse gasten, mede 

mogelijk gemaakt door onze vertaler 

Duits.

Activiteiten die in 2018 plaats hebben 

gevonden: 

• Tijdens de Botterdagen, wol verven met 

planten uit de kruidentuin. Dit was dit 

jaar een groot succes.

• Thee drinken met zelf geplukte kruiden,

• Speurtochten, 

• Gidsen, 

• QR codes in Nederlands en Duits, 

• Scholen.

PR: 

Gezamenlijke PR activiteiten met  de 

andere musea QR-code met plant 

weetjes in Nederlands en Duits.

Bezoekers: 

Dit  jaar ontvingen we meer dan 

23.000  bezoekers.

We mochten weer veel Duitse en 

Belgische toeristen ontvangen. De teller 

kent echter geen keuzemogelijkheid 

hiervoor. 😉

Het was het 1e jaar dat leerlingen van 

middelbare scholen de tuin bezochten. 

Zij hadden een interactieve beleving. 

Website:

Planten voor huishoudelijk gebruik   

360 graden foto in verschillende seizoenen.

In 2019 volgen

Religies: 

• planten die in de Bijbel en Koran voorkomen 

• Toevoeging aan spijs of drank

• Archeologisch onderzoek

De website werd van april 2018 t/m maart 

2019  57.000 keer bezocht.  Visits +/-  150 

per dag.

Visits: Een bezoek, oftewel een ‘visit’ komt voor als 
er vanaf een externe site/machine voor de eerste De oude muur (onder de grond) is nauwkeurig 

opgemeten en ingetekend.

Ingang Kruidentuin

EEUWENOUDE MUUR
De Groene Kruidhof bevindt zich aan 
de  Ellestraat in het oudste gedeelte 
van Hanzestad Elburg.

De Ellestraat was voor de “verplaat-
sing van Elburg” (1392-1396) de 
hoofdstraat van deze langwerpige 
stad.
De grond was in die tijd eigendom 
van het in 1335 gestichte Heilige 
Geestgasthuis.

Oudheidkundige vereniging Arent 
thoe Boecop startte in 1979 met ar-
cheologisch onderzoek. De vereni-
ging wilde namelijk op deze plaats 
een kruidentuin aanleggen. 
Het onderzoek beperkte zich tot het 
graven van een zevental putten. 

Er werden veel aardewerkscherven 
gevonden, maar men kwam niet tot 
opzienbarende conclusies.

Zeven jaar later stootte men, tijdens 
het graven van enkele plantengaten 
in de tuin, op een dikke muur. Deze 
bestond uit oude kloostermoppen. 
Het formaat van deze baksteen-
soort deed vermoeden dat hier iets 
bijzonders was ontdekt.

Archeologen legden een groot ge-
deelte van een eeuwenoude muur 
bloot. Hierin bevonden zich  onder 
andere drie huisvormige nissen. De 
vondsten zijn zorgvuldig in kaart 
gebracht.
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keer een pagina op uw website/pakket wordt 
opgevraagd. Zolang er binnen een bepaald 
tijdsbestek aanvragen vanaf dezelfde externe 
site worden gedaan, wordt dit gezien als één 
visit. Als er een nieuwe aanvraag van dezelfde 
externe site wordt gedaan buiten het gestelde 
tijdsbestek (vermoedelijk 30 minuten), dan 
zal dit worden geteld als een nieuwe visit. 
(Websites die linken naar bijvoorbeeld 
afbeeldingen, worden niet meegenomen in 
deze resultaten.)

 

Educatie:

De Groene Kruidhof is dit schooljaar 

2018-2019 gestart met scholeneducatie 

in samenwerking met Casa Piccola,  

Zwemmer Art Supply, een gepassioneerde 

imker uit Elburg en Museum Elburg.

• Kriebelende en fladderende beestjes 

groep 1 t/m 4,

• Ruiken en proeven groep 4 t/m 6,

• Kleur herkennen groep 6 t/m 8.

Tuinmuur:

De doorkijkjes die gemaakt zijn in de 

tuinmuur aan de Noordenwalstraat 

waren een succes.

Samenwerking: 

Ook dit jaar hebben we weer een beroep 

kunnen doen op de medewerkers van 

afdeling Beheer van de Gemeente Elburg, 

Vogeltuinen ,Openlucht museum, Museaal 

platform,  Bijen-natuurtuin en de  

Cultuurmakelaar. 

Tot slot willen we melden dat we met een 

kleine groep mensen, waaronder 2 nieuwe 

medewerkers weer vléél werk hebben 

verzet. Dit was alleen te doen doordat de 

tuin goed winterklaar was gemaakt(met 

dank aan de sponsor van oude stalmest).

De tuin stond er ondanks de late start en  

de droogte weer prachtig bij.

Allemaal bedankt!



De Gemeente heeft een Vestingraad 

ingesteld. Deze raad is samengesteld uit 

diverse belangen- en doelgroepen (o.a. 

ondernemers, bewoners, musea, horeca, 

wijkcomité en historische vereniging), 

die op een of andere manier betrokken 

zijn bij onze monumentale binnenstad. 

De raad fungeert als klankbord- cq 

adviesgroep naar het gemeentebestuur. Ze 

vergaderden eens per twee maanden, en 

staat onder voorzitterschap van mevrouw 

F. Anneveld – van Wesel.

Onze bestuursleden Gerrit Hollander 1e 

vertegenwoordiger en Sake Santema 

2e vertegenwoordigden onze vereniging 

in de Vestingraad. Het is van belang als 

Jaarverslag
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oudheidkundige vereniging de vinger aan 

de pols te houden wanneer er gesproken  

wordt over zaken die het wezen van onze 

binnenstad betreffen. Met de adviezen 

aan B en W en de gemeenteraad die 

uitgebracht worden, wordt terdege 

rekening gehouden. 

In 2018 is veel energie gestoken in het 

plan tot Herinrichting van de Vesting, 

vooral om alle neuzen in dezelfde richting  

te krijgen. In 2019 is dit plan in maart 

gepresenteerd. 

In het comité Botterdagen en Open 

Monumentendagen wordt Arent thoe 

Boecop door onze bestuursleden Pauline 

van Zweden als 1e en Sake Santema als 

2e vertegenwoordiger.

Arent thoe Boecop vertegenwoordigt en 

houdt zich bezig in dit comité met het 

gedeelte Open Monumentendag.

Onder onze verantwoordelijkheid (AtB) 

vallen openstellingen van:

Visafslag, Kruidentuin, Gruithuis en Oude 

Feithenhof. 

Belangrijkste onderwerpen die hier aan 

de orde zijn:

• kosten voor dat evenement,

• meer aandacht monumenten,

• meer oude ambachten en

•rol gemeente.

Vanaf januari vergaderen we over de 

invulling van de Botterdagen en de 

Open Monumentendag in september. In 

2018 hebben we ons gefocust op het 

openstellen van een aantal monumentale 

woonhuizen en daarbij een wandeling in 

elkaar gezet. Tijdens deze wandelingen 

konden we bij vier woonhuizen binnen 

Verslag Botter- 
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kijken. Ook de andere monumenten in 

de stad zoals Vischpoort, Kazematten, 

Muurhuisje, Kruidentuin, Oude Feithenhof 

en Gruithuis waren in de wandeling 

opgenomen. We hebben deze wandelingen 

op twee tijdstippen uitgevoerd en 

daarmee ongeveer 60 mensen rondgeleid.

Verder waren er de binnenkomst van 

de Botters op donderdagavond, de 

bedrijvenwedstrijd op vrijdag en diverse 

activiteiten op zaterdag.

Voor de kinderen was er een klassendag 

waarbij men op speelse manier allerlei 

educatieve spelletjes kon doen met een 

quiz als finale.

In het jaar 2018 verschenen er drie 

publicaties. Daarnaast werden er door 

de werkgroepleden volop voorbereidin-

gen getroffen voor de publicaties in de 

jaren 2019 en 2020.  Momenteel wordt 

onderzoek gedaan naar onder andere de 

Elburger bijnamen, de geschiedenis van 

de voetbalclub ESC, de geschiedenis van 

de Tweede Wereldoorlog, Boerenbegra-

fenissen in Doornspijk, kunstschilders in 

Elburg en de geschiedenis van de Elbur-

ger Confectiecentrale. 

Het onderzoek naar de Elburger tuinders 

is afgerond. In het jaar 2019 zal er een 

bijzondere publicatie verschijnen over 

de geschiedenis van de tuinbouw in de 

gemeente Elburg.

Jaarverslag 
Werkgroep 
Publicaties

Nummer  107

Anton van Wezep heeft onderzoek gedaan 

naar de geschiedenis van de Elburger 

huisschilders. Anton heeft met deze pu-

blicatie een bijzondere bijdrage geleverd 

tot meer inzicht in de geschiedenis van 

het schildersambacht, het beroepsonder-

wijs en de economische ontwikkeling van 

diverse plaatselijke bedrijven in Elburg. 

Nummer 108

In oktober 2018 verscheen de uitgave 

Rechtspraak in Elburg. Drs. B. de Waard-

Ruijs verrichtte vele jaren onderzoek naar 

de rechtspraak in Elburg. Dat resulteerde 

uiteindelijk in een boeiende publicatie 

waarin allerlei aspecten betreffende de 

rechtspraak van Elburg de revue passe-

ren. 

Nummer 109

In december verscheen een themanum-

mer over het jaar 1918. Deze publicatie 

geeft een profiel van het laatste jaar 

van de Eerste Wereldoorlog. 

Een memorabel jaar waarin er veel ge-

beurde, ook in Elburg. De schijnwerpers 

zijn in deze uitgave op vier gebeurtenis-

sen gezet: de verkiezingen in 1918, de 

totstandkoming van de Zuiderzeewet en 

de gevolgen voor Elburg, de Spaanse 

griep en het einde van de Grote Oorlog. 

Samenstelling werkgroep: 

Kernredactie: Willem van Norel (voor-

zitter), Elly Plugers, Carla Kühne, 

Chayah Godschalk en Annet Land. 

De redactie werd ook in het jaar 2018 

ondersteund door diverse gastredacteu-

ren.




