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Van het bestuur 
 

In dit jaarverslag leest u over de belangrijkste activiteiten van de stichting 

Werkgroep Oud-Heerenveen (sWOH) in het kalenderjaar 2017. Deze 

activiteiten worden uitgevoerd door een groep van ruim 30 vrijwilligers. Deze 

vrijwilligers participeren in de diverse taakgroepen welke in de loop van het 

bestaan van de stichting in het leven zijn geroepen. De verschillende taakgroepen 

zijn op dit moment redelijk tot goed bezet, maar er is altijd ruimte voor nieuwe 

vrijwilligers. Deze brengen vaak ook weer nieuwe en verfrissende ideeën mee. 

De werkgroep heeft weliswaar `het verleden` als voornaamste aandachtsgebied, 

maar om in de toekomst goed te blijven functioneren is het van belang dat we 

constant zoeken naar vernieuwing. Het gebruik van eigentijdse digitale media is 

daarvan een goed voorbeeld. 

 

In 2017 stond ook het voortbestaan van Museum Heerenveen op losse 

schroeven. Uit de nieuwe Cultuurnota van de gemeente Heerenveen bleek dat 

weer een deel van de subsidie aan het museum zou komen te vervallen. De 

sWOH heeft met heel veel anderen gestreden voor behoud van het museum 

en met succes. In de definitieve nota werd een extra subsidiebedrag beschikbaar 

gesteld, zodat het subsidiebedrag voor Museum Heerenveen in ieder geval 

voorlopig op het oude niveau kon blijven. 

 

Behoud van het museum is ook van levensbelang voor de stichting Werkgroep 

Oud-Heerenveen. Alleen samen zijn we in staat om “het verhaal van 

Heerenveen” te blijven vertellen. 

 

In het afgelopen jaar is er vooral met betrekking tot ons magazine “Veenbrief” 

het een en ander veranderd. Novak Wijn volgde Richard Dijkstra op als 

verantwoordelijke voor de totstandkoming en de vormgeving wordt sinds 

september verzorgd door het bureau voor grafische vormgeving Wiep.frl. 

Daarmee onderging ook het uiterlijk van de Veenbrief een ingrijpende 

verandering. 

 

Klaas Peereboom 

Bestuurslid stichting Werkgroep Oud-Heerenveen 
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Medewerkers in 2017 
 

Bestuur 

De Stichting heeft een bestuur van 5 leden: 

Jo Geveke voorzitter 

Akke Visser  secretaris 

Piet Offringa penningmeester 

Cees Sträter lid* 

Klaas Peereboom lid 

 

Het bestuur heeft tevens zitting in de Adviesraad. Daarnaast maakten 

onderstaande personen, actieve leden van de werkgroep, in 2017 deel uit van 

deze raad: 

 

Alie van Dijk  Jel Mulder 

Popke Gaaikema  Itty Schouten 

Richard Hoekstra ** Els Siebers 

Jan Kamp  Simone van Velze 

Piet van der Land  Wibbo Westerdijk 

Reg Leenes  Piet Wilschut 

 

Overige vrijwilligers 

Siep Bosma, Annette Buwalda, Hans Edens, Dennis van Galen, Henk Kok, Anne 

van der Laan, Reg Leenes, Jan Prins, Anna Sijsling, Thomas Sträter, Tonny van 

der Ven, Rijk Vriesinga, Gerard van der Werf, Novak Wijn. 

 

*Cees Sträter heeft in de loop van het jaar aangegeven zijn werkzaamheden 

voor de werkgroep te verminderen. 

 

**Richard Hoekstra moest helaas in de loop van 2017 vanwege zijn gezondheid 

stoppen met zijn werkzaamheden (Veenbrief, folders, fotografie) voor de 

werkgroep.  
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Er is afscheid genomen van Grieko Dijk, die lang deel uitmaakte van de werkgroep, 

o.a. als stadsgids maar ook vanwege gezondheidsredenen is gestopt.  

 

Oud-werkgroeplid Katrinus Hoornveld is dit jaar overleden. Hij heeft heel veel 

werk verzet voor de werkgroep. Zijn uitgebreide archief is overgedragen aan de 

werkgroep.  

 

Vergaderingen  

De adviesraad heeft in 2017 negen maal vergaderd. Onderwerp o.a. de concept-

cultuurnota van de gemeente en de zorgelijke voorstellen daarin m.b.t. het 

museum. Overige, veelal terugkerende onderwerpen: lezingen, rondleidingen, 

stedenbouwkundige plannen (herinrichting Gedempte Molenwijk, Fok en 

Schans), grensleeuw, monumenten, HIP (historisch Informatiepunt)-zaken. 

Kees van de Vooren informeerde ons over de ideeën van het Feanetië-project. 

Verder werden er afspraken gemaakt m.b.t. bemensing van de stands bij 

verschillende evenementen, dit meestal in samenwerking met het museum: 

Opening Cultureel Seizoen (2 september), Open Monumentendag  

(9 september), Seniorenmarkt (7 oktober).  
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HIP tentoonstellingen 
 

Tot en met 18 februari 2017 over het dorp De Knipe 

in de jaren zestig ontstaan uit Benedenknijpe en Bovenknijpe, langs de 

Compagnonsvaart.. 

 

24 maart - 1 juli “van Grutter tot Groter”  

Geschiedenis van de kruideniers in het centrum van Heerenveen.  

 

30 juni - 1 oktober “60 jaar Quick Stick” 

Over zestig jaar Heerenveense Hockeyclub Quick Stick 

 

8 november - 28 februari “Heerenveense beurtschippers en boderijders 

 

De verhalentafel  

Afgelopen jaar is het HIP gestart met het inrichten van de verhalentafel. Een 

touchscreen met verschillende fotoverhalen die door het publiek naar eigen 

voorkeur kan worden bekeken. 

 

In eerste instantie is gekozen voor de volgende onderwerpen: 

• Heerenveen in vogelvlucht 

• Marijkehiem 

• Heerenveen in de Tweede Wereldoorlog 

• Verdwenen gebouwen.  

• De gasfabriek 

 

Extern zijn er verhalen gekomen van de HIP tentoonstellingscommissie nl. 

Bodediensten en via Mieke Nijland een verhaal over Heerenveen Midden. 

De verhalentafel stond de eerste tijd bij de tentoonstellingsruimte van het HIP. 

De laatste maanden staat hij bij het Projectgroep HIP 

 

De projectgroep HIP, waarin namens de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen 

Akke Visser deelneemt, vergaderde in 2017 drie keer. Onderwerpen waren 

onder meer de lopende zaken, de planning van de tentoonstellingen, 
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gezamenlijke activiteiten in de Maand van de Geschiedenis en de aanschaf van 

de verhalentafel. 

 

Verder kwam aan de orde het functioneren van het HIP op de dinsdagmiddag 

met daarbij het nut van de aanwezigheid van één of twee leden van de 

werkgroep. We gaan brainstormen over een eventuele andere opzet..  

 

Samenwerking en Contacten 
 

De werkgroep werkte, ook in 2017, weer samen Museum Heerenveen en de 

Openbare Bibliotheek, met name bij de werkzaamheden t.b.v. de 

tentoonstellingen in het Historisch Informatiepunt. Met het museum stonden we 

samen op diverse markten.  

 

Wij onderhielden contacten met verenigingen en stichtingen op het terrein van 

historie en cultuur in onze gemeente. Met andere historische verenigingen in de 

provincie was eveneens contact en werden tijdschriften uitgewisseld. Het gaat 

daarbij om verenigingen in Leeuwarden (Historisch Centrum Leeuwarden), 

Sneek, Joure, Wolvega, Drachten. 

 

Social media 
 

Ook in 2017 maakte de werkgroep gebruik van een website, een facebook-

pagina en een twitter-account. Onder meer via deze media wordt alle actuele 

informatie, zoals lezingen en rondleidingen, maar ook evenementen van andere 

culturele instellingen, gepubliceerd. 
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Gidsenteam 
 

In het jaar 2017 hebben 390 mensen deel genomen aan de reguliere en extra 

rondleidingen. 

 

Op zaterdag 22 april startte de serie rondleidingen met een fietstocht door 

Oranjewoud. De serie rondleidingen werd in het najaar afgesloten met een 

wandeling door Oranjewoud.  

 

De stads wandelingen vonden niet alleen 's avonds, maar ook 's morgens en 's 

middags plaats. Steeds werd een bezoek gebracht aan plaatsen in Heerenveen 

waar 'gewone' mensen doorgaans niet komen. Zo werden bezoekjes gebracht 

aan de panden van Kuiper Verzekeringen aan het Breedpad en Heerenwal, de 

Vermaning en Crackstate . Ook stond Huize Voormeer op het programma.. Op 

zaterdag 9 september deed de Werkgroep Oud Heerenveen ook mee aan de 

nationale Open Monumentendag. Het thema dit jaar was Boeren Burgers en 

Buitenlui. 

 

De gidsen waren deze dag in hun element: zij konden de vele bezoekers 

vertellen over Crackstate en over de beurtschepen die aan het Breedpad, 

tegenover het Posthuis lagen. 

 

In Oranjewoud ontving Marijke Meu de gasten bij Huize Oranjewoud. Helaas 

was het weer niet zo mooi. Daardoor hadden de gidsen veel tijd om in alle rust 

mensen door de tuinen rond te leiden. 

 

Het gidsenteam verzorgt niet alleen reguliere rondleidingen, maar vertelt ook 

groepen op aanvraag de verhalen over Heerenveen. Zo zijn o.a. praatjes bij 

plaatjes erg in trek. Ook in 2017 zijn er rondleidingen verzorgd voor de leden 

en personeel van de RABO bank  

 

Ook dit jaar sluiten wij af met een goed resultaat.. 
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Activiteiten  
 

Opening Cultureel Seizoen  

2 september vond de opening van het cultureel seizoen plaats. We hadden een 

gezamenlijke stand met het museum op het Gemeenteplein. Er was veel 

belangstelling.  

 

Open Monumentendag 

9 september. Goed verlopen. Locatie het Gerecht minder geslaagd vanwege 

bridgetoernooi daar. 

 

Seniorenmarkt 

7 oktober nam de werkgroep deel aan de Seniorenmarkt. Minder geslaagd dan 

voorgaande jaren, mede door het slechte weer. We zijn niet tevreden over het 

verloop.  

 

Geschiedenis-weekend, 12-15 oktober 

Gezamenlijk programma met museum en bibliotheek t.g.v. de maand van de 

geschiedenis.  

 

Op 12 oktober was er een lezing door Govert Schilling in de bibliotheek, met 

als onderwerp “De Oerknal”. Er waren ca. 70 bezoekers, 

 

Op 14 oktober was er een historische wandeling en tevens een workshop en 

proeverij van vergeten De pub-quiz in café ‘t Houtsje ging helaas niet door 

vanwege te weinig belangstelling. 

 

Door de landelijke organisatie werd op zaterdag een filmverslag gemaakt van alle 

activiteiten in Heerenveen.  
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Lezingen 

31 januari Frank Terpstra Over de geschiedenis van de Friese 

veenpolders en veenpoldermolens  

 

5 april William Vermaning Over de geschiedenis van de Joden in 

Heerenveen en Zuid-Friesland/Deze 

lezing werd gezamenlijk met de 

bibliotheek georganiseerd. Er waren 

ca. 100 belangstellenden 

 

26 september Lourens van der Ley Verhalen uit Aengwirden 

 

28 november Henk Kok Heerenveen door de jaren heen 
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Veenbrief 
Ook dit jaar zijn er weer vier Veenbrieven verschenen. De opmaak van de 

Veenbrieven van februari en april zijn, evenals die van de vorige jaargangen, 

gemaakt door Richard Hoekstra. Na het nummer van februari gaf Richard aan te 

willen stoppen, en dat de editie van april 2017 het laatste door hem gemaakte 

nummer zou zijn. Nu moest uit de gelederen van de Werkgroep Oud-

Heerenveen een vervanger worden gezocht. Eigenlijk had vrijwel niemand 

ervaring met het maken van een tijdschrift, en zeker waren de benodigde 

technieken niet in huis. Richard vervangen was geen simpele opgave!  

 

Uiteindelijk werd de hulp ingeroepen van het Bureau voor grafische vormgeving 

van Wiep van der Meulen. Samen met enkele leden van de Werkgroep kwam 

het septembernummer tot stand. Novak Wijn werd extra geïnstrueerd in de 

‘technische zaken’, zodat de Werkgroep t.z.t. zelfstandig de Veenbrieven zou 

kunnen maken. 

 

De lay-out werd veranderd, maar bestaande rubrieken en artikelen bleven in de 

nieuwe opmaak gehandhaafd. Wibbo Westerdijk sloot in het september-

nummer zijn artikelenserie over de familie Semler af. De rubriek met anekdotes 

en herinneringen van meesterverteller Jan de Jong bleef gehandhaafd en ook was 

er aandacht voor de tentoonstellingen die door werkgroepleden in het 

Historisch Informatiepunt (HIP) in de openbare bibliotheek werden gemaakt. 

 

In het februarinummer stond een groot artikel over Pier Pander en De Knipe en 

een over de gevangenis achter Crackstate. Op het omslag een prachtige door 

Richard Hoekstra gemaakte foto.  

 

In het aprilnummer waren artikelen te lezen over onder andere het 60-jarige 

Verzorgingscentrum Marijke Hiem en over de West-Indische buurt.  

In september verscheen de eerste Veenbrief nieuwe stijl, met meer dan één foto 

en een ander lettertype op het omslag. In dit nummer een artikel over de familie 

Witteveen en het Posthuis en een verhaal over Lindegracht 13, ooit een woning, 

nu een schoenenzaak.  
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Het laatste nummer van 2017 bevatte onder andere een verhaal  van Siebe 

Wiersma, die in zijn jeugd en jonge jaren in de Kerkstraat woonde. Ter 

gelegenheid van de tentoonstelling in het HIP stond een er een uitgebreid artikel 

over organisatie rond het Centraal Bestelhuis. 
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De Spittersgroep 
 

De Spittersgroep bestond in 2017 uit Jan Prins, Siep Bosma, Dennis van 

Galen, Wibbo Westerdijk, Piet Offringa en Klaas Peereboom. 

Speerpunt van de Spittersgroep vormt nog steeds de historie van de panden, 

zoals die op de maquette in het museum voorkomen. De blik was in 2017 

voornamelijk gericht op de Lindegracht. De resultaten van het onderzoek 

worden vastgelegd en van tijd tot tijd resulteert dit in een artikel in het magazine 

van de werkgroep Veenbrief. Zo verscheen in het septembernummer een artikel 

over het pand Lindegracht 13 (Tof) van de hand van Piet Offringa. In het 

decembernummer schreef Jan Prins over de voormalige ijzerwinkel van Gerrit 

Overdiep op Lindegracht 7. 

 

In 2017 verscheen ook de 142e en laatste HIP-time van Wibbo Westerdijk. Alle 

in 2017 verschenen afleveringen van HIP-time hadden als onderwerp de 

Propstrabuurt, de buurt omsloten door Breedpad, Gedempte Molenwijk en 

Compagnonstraat. Alle verschenen artikelen in deze serie zijn te lezen op de 

website van de werkgroep onder het kopje Foto’s met een verhaal. 

 

Het interview-team van de Spittersgroep interviewde in 2017 weer enkele 

Heerenveensters, die een interessant verhaal te vertellen hebben 

over de Heerenveense historie. Een interview met Gerben en Anneke de Beer 

verscheen in de Veenbrief van december 2017. 

 

De Spittersgroep kreeg ook in 2017 weer tal van vragen binnen. Deze zijn 

afkomstig van belangstellenden die genealogisch of historisch onderzoek doen, 

dat betrekking heeft op Heerenveen of Heerenveensters. Soms zijn deze vragen 

snel te beantwoorden, maar andere keren leiden deze vragen tot verder 

onderzoek door de Spittersgroep. Dit resulteert veelal in een bevredigend 

antwoord aan de vragensteller, maar ook weer in extra informatie die door de 

werkgroep kan worden vastgelegd voor het nageslacht. 

 

 




