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Doelstelling van ons museum 
 
Het tonen van het verband tussen natuur, wonen en werken op de arme 
Fries-Groningse heide in de 19

e
 en het begin van de 20

e
 eeuw en voorts al 

hetgeen met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
Oprichtingsdatum: 23 februari 1990 
Registratiedatum erkend museum: 11 februari 2004 
 
 
Vestigingsadres: 
Openluchtmuseum - Themapark De Spitkeet 
De Dunen 3, 9281 KT Harkema 
Tel. 0512-840431 of 06-83417414 
Internetadres: www.despitkeet.nl 
E-mailadres: info@despitkeet.nl 
Facebook: www.facebook.com/spitkeet 
Bankrekening:  IBAN  NL 08 RABO 0304 2787 26 
Beheerder : Mevrouw Renneke Wiersma, tel. 06-83417414 
Postadres: De Dunen 3, 9281 KT Harkema 
 
 

Sponsors 

 
Dit verslag is mede tot stand gekomen dankzij de financiële steun van:
Glashandel en -bewerking Hoekstra 
Douwes Machines 
Vekam Houtbouw 
Bouwbedrijf U. Veenstra 
Autoschadeservice De Haan 
Pluimveevangbedrijf Van der Veen 
Bijkon Staal- en Systeembouw 
Autobedrijf Halbe de Meer 
AJ Catering & Meer 
Slagerij Alie en Brenda 
Instituut voor Permanent Make up 
Garage Alex Kooistra 

Autobedrijf R. van der Meer 
Dam Hout 
René Hiemstra Tweewielers 
Garage Klaas de Haan 
Jantien Hair Reset 
Salon Aphrodithe 
Agrarisch Centrum De Leijen   
te Drogeham 
Tjoelker Fixet-Hubo te Opende 
A.J. van der Bijl, uw warme bakker 
Zonwering Van der Veen  
te Surhuisterveen

mailto:info@despitkeet.nl


Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Openluchtmuseum en Themapark 
‘De Spitkeet’. In dit boekwerkje geven we een verslag van wat er in 
2016 allemaal op en rondom het park is gebeurd. Het is verheugend dat 
steeds meer bezoekers ons park weten te vinden. Ons museum draait 
zonder structurele subsidies. Daarom zijn we zeer ingenomen met de 
vele donateurs en sponsors die het park via een donatie of sponsorbij-
drage (soms in natura of via een korting) steunen. Zonder deze steun 
zou het museum niet kunnen draaien. Daarom zeggen wij u via deze 
weg hartelijk dank voor uw bijdrage. We wensen u veel leesplezier en 
uiteraard hopen wij u dit jaar weer op het park te ontmoeten. 
 

 

 
 

Het SWA Hûs met bewoners Egbert Borger en Froukje Postma  
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Van de bestuurstafel 
 
Bezoekers 
Het jaar 2016 was een goed seizoen voor De Spitkeet. We hebben 
15.125 bezoekers mogen ontvangen. Dat is iets minder dan vorig jaar, 
want toen kwamen er 16.635 belangstellenden. Hierbij zijn echter ook 
de bezoekers van het openluchtspel en de heidepreek meegerekend, 
evenementen die eens in de drie jaar worden gehouden.  Als we deze 
bezoekers (3.326 mensen) eraf trekken, zouden we in 2015 uitkomen 
op 13.309. 
 
De bezoekersaantallen van de laatste vijf jaren op een rij geeft (exclu-
sief het openluchtspel en de heidepreek) het volgende beeld: 
2012 10.039 bezoekers 
2013 13.319 bezoekers 
2014 12.559 bezoekers 
2015 13.309 bezoekers 
2016 15.125 bezoekers 
 
Verdeeld over de verschillende activiteiten, ontstaat onderstaand be-
zoekersoverzicht. Bijna 45% van de bezoekers is puur voor een bezoek 
aan het park gekomen. De rest kwam voor een fiets- of wandeltocht of 
een speciale activiteit. Van de activiteiten trokken de winterfair en de 
oude ambachtendag veruit de meeste bezoekers. 
 2016 2015 
bezoekers algemeen 6.745 6.950 
fiets- en wandeltochten 1.521 1.606 
speciale activiteiten 5.671 4.753 
activiteiten van externen 0 3.326 
fietstochten van externen 1.188 0  
 
Publiciteit 
De toename van de bezoekersaantallen is voor een belangrijk deel ver-
oorzaakt door onze zeer actieve activiteitencommissie die veel tijd 
heeft gestoken in het organiseren van aansprekende activiteiten. Daar-
naast speelt ook de publiciteit een rol. Het afgelopen jaar is De Spitkeet 
veelvuldig in het nieuws geweest. We denken onder andere aan: 
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Stille Skatten 
Een programma van Omrop Fryslân over musea in Fryslân. Hierin werd 
iets verteld over het museum en over een aantal verborgen museum-
schatten in het depot. Het programma is terug te zien op onze website. 
 
 

 
Medewerkers en televisieploeg van Stille Skatten 

 
Hea 
De Spitkeet is twee keer in het programma Hea geweest. Eén keer met 
de koningsspelen die op 22 april voor de basisschoolleerlingen van 
Harkema georganiseerd werden en één keer met de ‘berneweinenop-
tocht’ tijdens de oude ambachtendag. 
 
Kanaal 30 
De lokale omroep Kanaal 30 heeft een ruim 20 minuten durende repor-
tage over De Spitkeet gemaakt. Deze film is op onze website te zien. 
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Landleven 
In het tijdschrift Landleven van maart 2016 stond een interessant artikel 
over Bertus en Jansje Borger die vroeger in de kippenhokwoning op het 
Themapark gewoond hebben. Ook heeft Landleven een filmpje over ons 
museum gemaakt dat op onze website te zien is. 
 
Overig 
Diverse mensen weten ons themapark te vinden. Zo heeft de popgroep 
Twarres op ons park opnamen voor hun cd gemaakt. En hebben de 
trouwambtenaren in de provincie Fryslân ook een bezoek aan De Spit-
keet gebracht. Er is toen onder andere ‘trouwen over de puthaak’ nage-
speeld.  
 
Daarnaast zijn Omrop Fryslân Radio, Kanaal 30 en Wâldnet regelmatig 
langs geweest voor het maken van interviews en foto’s. Ook onze eigen 
huisfotograaf Anneke van der Veer zet regelmatig foto’s op onze face-
bookpagina. En last but not least legt Leffert Nicolai zo nu en dan activi-
teiten vast op film die dan weer op onze facebookpagina te zien zijn.  
 
Activiteiten 
Jaarlijks worden er diverse activiteiten op ons park georganiseerd. 
Nieuw waren de koningsspelen voor de basisschoolleerlingen van Har-
kema. Dit was een groot succes. Een andere activiteit die nieuw was, 
was de ferdivedaasjewike in de herfstvakantie. Hier kwamen zo’n 325 
belangstellenden op af.   
 
Bestuur en commissies 
 
Bestuur 
Martine Top is na drie jaar gestopt als secretaris van het bestuur van 
onze stichting. Haar taak is overgenomen door Simon Hoeksma. Het 
bestuur kwam maandelijks bijeen en daarnaast vergaderde het dage-
lijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester en beheerder) ook 
nog een keer afzonderlijk per maand. 
 
Om alle taken goed uit te kunnen voeren krijgt het bestuur ondersteu-
ning van commissies en werkgroepen. Zo zijn er momenteel de volgen-
de commissies en werkgroepen: activiteitencommissie, fiets- en wan-
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delcommissie, horecacommissie, bouw- en onderhoudscommissie, 
collectie- en registratiecommissie, educatiewerkgroep en de werkgroep 
oude fruitrassen. Spin in het web is onze beheerder. Zij probeert alles 
zo goed mogelijk te coördineren. 
 
Horeca 
De in 2016 opgerichte horecacommissie is een adviescommissie voor de 
horeca en ondersteunt zo nodig de beheerder. Om de uitstraling van De 
Spitkeet en de herkenbaarheid van de horecamedewerkers te verhogen 
zijn er speciale poloshirts aangeschaft. In juli is de hele horecaploeg op 
de foto gekomen voor De Feanster. 
 

 
 
 
Collectie en registratie 
Ons museum heeft het keurmerk van geregistreerd museum. Dat bete-
kent dat alle voorwerpen in onze collectie, die een unieke waarde heb-
ben, geregistreerd moeten worden. Het doel van de museumregistratie 
is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de 
Nederlandse musea, en daarmee het verantwoord beheer van het cul-
turele erfgoed. Doel is dat de nieuwe collectie- en registratiecommissie 
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zich hiermee gaat bezighouden. Een vorige commissie heeft in het ver-
leden al veel voorbereidend werk verricht. 
 
Educatie 
Voor de scholen is in het verleden een lesbrief gemaakt. Na behande-
ling van de lesbrief kunnen de leerlingen een bezoek aan het museum 
brengen. Omdat het onderwijs steeds meer gebruik maakt van digitale 
hulpmiddelen is besloten de lesbrief aan deze nieuwe ontwikkeling aan 
te passen. Een aantal studenten die de opleiding communicatie en mul-
timedia-ontwerp van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden  volgt, is 
gevraagd het lesprogramma te moderniseren en te digitaliseren. De 
resultaten zullen in 2017 te zien zijn.  
 
Oude fruitrassen en groenten 
Op ons park staan verschillende bomen van oude fruitrassen. Tot voor 
kort werd er te weinig met deze bomen gedaan. Daarom is er een 
werkgroep van vrijwilligers gevormd die met behulp van een medewer-
ker van de ‘Vrienden van het Oude Fruit’ zich in deze oude fruitrassen 
heeft verdiept. Zo is er geïnventariseerd welke rassen er staan en heb-
ben de vrijwilligers instructies gekregen omtrent het snoeien en het 
oogsten. In de herfst werden de vruchten dagelijks geplukt en verkocht 
in het Skieppehok. 
 
Het bedrijf Wâldfarming uit Jistrum heeft een tuin van ‘vergeten groen-
ten’ aangelegd. In deze tuin staan oude groenterassen. Zaden van deze 
gewassen zijn te koop in het Skieppehok. 
 
Overige activiteiten 
De activiteitencommissie en de fiets- en wandelcommissie organiseren 
de diverse activiteiten. Verslagen van deze activiteiten staan elders in 
dit jaarverslag. En dan hebben we nog de bouw- en onderhoudsactivi-
teiten. Een verslag van de werkzaamheden van deze commissie staat 
ook elders in dit verslag. 
 
BHV-cursus 
Elk jaar geeft het bedrijf VMTA uit Surhuisterveen een mini BHV (Be-
drijfshulpverlenings)-cursus van een dagdeel aan onze horecavrijwilli-
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gers. Iedere keer wordt er een ander onderdeel geoefend. Er hebben 21 
vrijwilligers aan deze cursus deelgenomen.  
 
Beleidsplan 
Het bestuur is het afgelopen jaar vier keer extra bijeen geweest om een 
nieuw beleidsplan voor de periode 2016 tot 2020 op te stellen. Eerst 
werd geïnventariseerd wat de sterke punten, de zwakke punten, de 
kansen en de bedreigingen voor ons museum zijn. Daarna zijn de ge-
noemde punten in ongeveer 50 doelstellingen verwerkt. Vervolgens zijn 
deze doelstellingen verdeeld over de volgende 12 thema’s:  
-  park en omgeving 
-  collectie 
-  bezoekers 
-  recreatie, toerisme, cultuur en vrije tijd 
-  educatie en presentatie 
-  activiteiten 
-  organisatie en personeel 
-  samenwerking met externen 
-  bezoekersaccommodatie 
-  financiën en fondsenwerving 
-  horeca 
-  public relations en marketing 
 
Elk jaar zal aan de realisatie van een aantal doelstellingen gewerkt wor-
den. Belangrijke doelstelling voor de komende jaren blijft natuurlijk: 
aandacht schenken  aan het wonen, leven en werken op de arme Fries-
Groningse heide. Daarnaast zijn met name de volgende strategische 
doelen van belang: 
-  uitbreiding van de ontvangstruimte en keuken, zodat er meer be-

zoekers ontvangen kunnen worden en de keuken aan de horeca-
voorschriften voldoet. 

-  versterking van de organisatie door het voeren van een goed perso-
neels- en vrijwilligersbeleid. 

- inzetten op een goed pr- en marketingbeleid en het ontvangen van 
meer scholen door het opzetten van educatieve programma’s. 

 
Het beleidsplan is te lezen op onze website. 
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Schenkingen 
Ons museum heeft in 2016 diverse schenkingen ontvangen, namelijk: 
Stichting Elzegea heeft voor haar werk voor de Noardlike Fryske Wâlden 
de natuur- en milieuprijs van 2015 ontvangen uit handen van de Staten-
fractie van de FNP. Bij de prijsuitreiking heeft de stichting ook een 
mooie notarisappelboom ontvangen. Deze boom heeft Elzegea aange-
boden aan De Spitkeet en is inmiddels op ons park geplant. Daarnaast 
hebben we nog drie appelbomen van de Vrienden van het Oude Fruit 
gekregen.  
 

 
Aanbieding van de notarisappelboom door Elzegea en de FNP 

 
 
De heer Jaap Hansma uit Kollum heeft ons een aantal zelfgemaakte 
eendenkorven geschonken.  Onze vrijwilliger Klaas Frankes heeft een 
zestal vleermuizenkasten gemaakt en op ons park opgehangen. Van 
Bouwbedrijf Kootstra-Van der Veen hebben we een zestal zitbankjes 
ontvangen die inmiddels op het park geplaatst zijn. Het pensioenfonds 
PME heeft ons meubilair (o.a. kasten) geschonken voor de nieuwe 
werk- en opslagruimte. En verder hebben we een cheque van € 200 van 
de Rabobank ontvangen. 
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Film over Froukje Koldijk-Postma 
De heer Lammertsma uit Sneek heeft een indrukwekkende film over het 
leven van Froukje Koldijk-Postma gemaakt. Mevrouw Koldijk is opge-
groeid in de Mallemolen. Het is bijna niet voor te stellen onder welke 
barre omstandigheden zij daar geleefd heeft. De film is, voor zowel 
vrijwilligers als bezoekers, te bekijken in de presentatieruimte van de 
Mallemolen.  
 
Verhalen op video 
Om de verhalen en kennis over vroeger niet verloren te laten gaan, is 
besloten verhalen op video vast te leggen.  Onze videoman Leffert Nico-
lai heeft een aantal keren met twee van onze vrijwilligers, Jan de Vries 
en Willem Weening,  gesproken en dit op film vastgelegd. Zij  zijn bei-
den al jarenlang actief voor De Spitkeet en hebben in die tijd een hele-
boel kennis en verhalen ‘in hun hoofd’ verzameld. 
 
Ideeënbus 
In het Skieppehok is een ideeënbus geplaatst waar vrijwilligers en be-
zoekers ideeën in kunnen deponeren. Het bestuur heeft al diverse 
ideeën ontvangen, waarvan een deel is uitgevoerd. 
 
Bezoekersenquête 
Het afgelopen jaar hebben we een kleine bezoekersenquête gehouden. 
Het blijkt dat de bezoekers uit het hele land komen, van Schiedam tot 
Heerlen en van Haarlem tot Doetinchem. Er kwamen zelfs mensen uit 
Canada en Australië. De belangrijkste bron van reclame blijkt nog 
steeds de mond-tot-mondreclame te zijn. Als mensen een positieve 
indruk van ons park krijgen, vertellen ze dat graag door aan anderen. 
 
Website en facebook 
Om het themapark en de activiteiten onder de aandacht van het pu-
bliek te brengen heeft onze een stichting een website en een facebook-
pagina. Hier staan regelmatig nieuwtjes, foto’s en films op. Kijk op: 
www.despitkeet.nl 
www.facebook.com/spitkeet 
 
 
 

http://www.despitkeet.nl/
http://www.facebook.com/spitkeet
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Boeken 
Er zijn de afgelopen jaren diverse boeken  
verschenen, die nog steeds bij De Spitkeet  
te koop zijn. Het gaat om: 
 
-  Spitketen op de Friesch-Groningsche Heide 
- Jeugdherinneringen van Jelle Dam 
- Informatieboekje over het Themapark 
 
 

 
 
Financieel verslag 
Bij het maken van dit jaarverslag was het financiële resultaat van het 
afgelopen jaar nog niet bekend. De gegevens zullen te zijner tijd open-
baar worden gemaakt via de website. 
 
Namens het bestuur, Simon Hoeksma 
 
 

Bouw- en onderhoud 
 
Ook dit jaar zijn er door de bouw-en onderhoudsploeg weer diverse 
werkzaamheden uitgevoerd waar we met tevredenheid op terug kun-
nen zien. Opnieuw is gebleken dat het hebben van een gemotiveerde 
ploeg mensen voor projecten, zoals ons themapark een goede basis is 
om te komen tot wat er is gebeurd; en dit op alle fronten. Wat betreft 
het onderhoud zag het park er weer ‘om door een ringetje’ te halen uit; 
en dit gaf dan ook diverse positieve reacties van de bezoekers. En er is 
weer veel gebeurd.  
 
Wat betreft het groenonderhoud zijn alle paden weer netjes bijgewerkt 
en waren de gazons weer zo strak als het maar kon. Ook zijn er weer 
diverse snoeiwerkzaamheden verricht aan bomen en struikgewas; te-
vens was er extra aandacht voor onze fruitbomen. Alle afvalfruit werd 
wekelijks opgeruimd en daar, waar het kon, werd het gebruikt voor de 
lekkerste appeltaarten of werden er potjes jam mee gevuld. Het gepluk-



 
15 

 

te fruit werd verkocht in het Skieppehok. Zo ziet u maar dat we probe-
ren om zoveel mogelijk gebruik te maken van de opbrengst. 
 
Ook hebben we dit jaar een nieuwe zitmaaier aangeschaft, omdat de 
oude machine na vele jaren van dienst de brui eraan had gegeven. 
Daarnaast is er weer fanatiek geschilderd en zijn er diverse werkzaam-
heden verricht aan het SWA-Hûs, zodat dit weer voldoet aan de uit-
gangspunten van een rijksmonument. 
 
Wat betreft de rest van de onderhoudswerkzaamheden aan de gebou-
wen hebben we even een pas op de plaats gemaakt. Deze werkzaam-
heden zullen we het komende jaar weer oppakken. Dit werd veroor-
zaakt door een tweetal punten, namelijk de nieuwbouw van het ‘Wein-
hok’ en een achteruitgang in vrijwilligers die een achtergrond hebben in 
de bouw. Gelukkig hebben we hiervoor weer iemand kunnen aantrek-
ken en dat geeft hoop, maar blijft wel een aandachtspunt. 
 
Wat betreft de nieuwbouw mochten we dit jaar beginnen met het 
bouwen van een opslag en werk/kantineruimte, genaamd het ‘Wein-
hok’. Intussen is de vorm zichtbaar en zijn aan de binnenkant ook al 
diverse werkzaamheden verricht, zoals indeling van de ruimte en zelfs 
een heuse (reuze) werkbank. 
 
Wat betreft het elektrawerk kunnen we nog enige hulp gebruiken aan-
gezien onze specialist helaas voor ons, maar gelukkig voor hem, weer 
werk heeft gevonden. Intussen is ook de eerste bestrating al aange-
bracht en kunnen we begin dit jaar beginnen met het aanbrengen van 
de zonnepanelen. 
 
Tot slot is het terras aan de achterzijde van het Skieppehok voorzien 
van een permanente overkapping, wat een uitkomst is bij slecht weer. 
 
Zoals u kunt lezen is er het afgelopen jaar weer veel gebeurd op bouw- 
en onderhoudsgebied. Denkt u na het lezen van bovenstaande, hier wil 
ik ook deel van uitmaken en hebt u enig verstand van bouwen of elek-
tra, dan bent u van harte welkom. 
 
Namens de bouw- en onderhoudscommissie, Freerk de Vries 
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Activiteiten 
 
 

Help pake en beppe de vakantie door 
Van 1 tot en met 4 maart was het ook op De Spitkeet pake en beppe-
feest. In heel Friesland waren verschillende musea en andere instellin-
gen open. De kinderen hadden voorjaarsvakantie, maar hun ouders 
moesten meestal gewoon werken en dan is het een geluk dat pake en 
beppe er zijn om iets met de jeugd te organiseren. Hier werken wij als 
Spitkeet graag aan mee en dus hadden wij een aantal leuke activiteiten 
bedacht. Zo konden ze in een kop en schotel of in een schijf hout een 
vetbol voor de vogels maken, van een stuk textiel een leuke sneeuwpop 
of van een uitgezaagde vogel met behulp van wol een leuke pompon. 
Voor de ouderen hadden we een plankje met een truc en die waren 
apetrots  wanneer ze de truc door hadden. 
 

 
 
Bij mooi weer kon de jeugd zich ook buiten het Skieppehok prima ver-
maken. Op woensdag- en vrijdagmiddag konden ze over het grote ter-
rein van het Themapark een ritje met de bokkenkar maken en ook van 
de speeltuin werd dan druk gebruik gemaakt. Bovendien waren alle 
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huisjes open en veel ouderen konden de kinderen laten zien hoe men 
hier ruim honderd jaar geleden woonde. In totaal kregen we bijna 600 
bezoekers en daar waren wij, ondanks twee dagen met regen, best 
tevreden mee. 
 
 
 

 
 

 
Paasfeest op De Spitkeet 
Paasmaandag is al jaren de dag dat op het terrein van De Spitkeet het 
eierenzoeken centraal staat. Bij zo’n feest zijn wij uiteraard sterk afhan-
kelijk van het weer. Nu had P.P. al dagenlang voorspeld dat het op deze 
dag slecht weer zou zijn, harde wind en veel regen. Wij waren dus niet 
optimistisch wat betreft het aantal bezoekers. Maar…. ook P.P. kan zich 
vergissen. Er hingen soms wel dreigende wolken, maar later liet de zon 
zich ook nog zien. Dat betekende dat wij vanaf 10.00 uur ’s morgens tot 
5 uur ’s middags toch nog 655 bezoekers konden verwelkomen. Deze 
dag is vooral bedoeld voor de jeugd en dus waren er veel jonge ouders 
met hun kinderen en die hebben volop genoten. Natuurlijk zochten ze 
eerst om de houten eieren die op het hele terrein waren verstopt. Wie 
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vijf had gevonden kreeg van de paashaas een echt ei. Dat werd in de 
tent prachtig beschilderd. Ze waren ingespannen bezig om hier mooie 
kunstwerkjes van te maken. 
 
Daarna mochten ze zichzelf laten beschilderen en zo zagen wij in de 
loop van de dag steeds meer clowns, haasjes, poezen en andere mooie 
figuren rondlopen. Een speciale attractie was het broodjesbakken. Ze 
kregen een stok met een klont deeg en konden dat boven hete kolen 
heerlijk bruin bakken. Met boter en bruine suiker smaakte dat prima. 
In de huisjes zaten vrijwilligers die aan de bezoekers vertelden over het 
museum en waar ze een lekker stuk suikerbrood of roggebrood met ei 
konden krijgen. Ondanks de slechte vooruitzichten kunnen wij toch 
terugzien op een geslaagde dag. 
 
 

 
 
 

Officiële opening tentoonstelling ‘Suze Nane Poppe’ 
Elk jaar wordt er een tentoonstelling gehouden in een kamer van de 
Malmolen. In 2016 was dat de expositie met de naam ‘Suze Nane 
Poppe’. Op woensdag 6 april vond de officiële opening plaats door  
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Janny Winter en Sjouke Storm onder toeziend oog van de vele 
vrijwilligers van De Spitkeet. Er waren talloze voorwerpen te zien rond 
het thema geboorte, zoals oude kinderwagens, babykleertjes, 
kinderstoelen, waterkruiken, een oude weegschaal en oude foto's. 
Vooral voor oudere bezoekers was het zeker de moeite waard om al 
deze voorwerpen die ze vaak zelf hadden gebruikt nog eens terug te 
zien. Heel vaak kwamen dan de verhalen en herinneringen uit hun 
‘jeugd’ weer terug.    
 
 

Museumweekend 
Op zaterdag 16 en zondag 17 april was het op De Spitkeet Museum-
weekend. Dat betekende dat de bezoekers tegen gereduceerde 
toegangsprijs ons museum konden bezoeken. In alle huisjes waren 
vrijwilligers aanwezig die uitleg gaven over De Spitkeet, maar ook graag 
vertelden over de geschiedenis van deze streek. In ons museum laten 
we heel duidelijk zien hoe de ontwikkeling van de heidedorpen in 
Fryslân is geweest. Eerst zeer armoedige plaggenhutten of soms 
holwoningen op de heide, daarna kleine stenen boerderijtjes 
(wâldhûskes) en in het begin van de 20ste eeuw de betere woning-
wetwoningen, terwijl nu in deze dorpen prachtige villa's staan. De 
leefomstandigheden zijn in de loop van ruim honderd jaar dus sterk 
verbeterd en dat laten wij graag zien. 
 
 

Koningsspelen 
Vrijdag 22 april jl. was het een drukte van belang bij Openluchtmuseum 
De Spitkeet. Zo’n 500 kinderen van ’t Holdersnêst en De Wynroas deden 
mee aan de koningsspelen. Ter afsluiting van het 25-jarig jubileum van 
het museum leek het de bestuursleden van De Spitkeet leuk om een 
activiteit voor de kinderen te organiseren. Na overleg met de scholen 
werd besloten om op het Themapark de koningsspelen te organiseren. 
Een aantal vrijwilligers werd gevraagd de organisatie op zich te nemen 
en bedacht een spellencircuit van twaalf spelen voor de bovenbouw en 
onderbouw. Dit waren zowel oude als nieuwe spelletjes. Door de grote 
afwisseling van de spelletjes werd het, mede door het mooie weer, een 
leuke en sportieve ochtend. Zowel de organisatie als de kinderen waren 
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na afloop zeer tevreden. De jubileumactiviteit trok zelfs de aandacht 
van Omrop Fryslân. Een journaliste was aanwezig om televisieopnamen 
te maken die ’s avonds werden uitgezonden. Wie meer van de konings-
spelen wil zien kan terecht op  www.facebook.com/spitkeet. Naast de 
opname van Omrop Fryslân is er ook een filmopname te zien van Leffert 
Nicolai. Daarnaast zijn er veel foto’s te zien die gemaakt zijn door Ka-
naal 30 en Anneke van der Veer. 
 

 
 
 
 

Spitkeetwandeltocht 
De eerste zaterdag in mei is voor ons de vaste dag voor de Spitkeet-
wandeltocht. Omdat deze tocht vermeld staat in het wandelboekje van 
de Nederlandse Wandelsportbond trekt hij ieder jaar veel deelnemers 
uit alle hoeken van Fryslân en ver daarbuiten. We troffen deze keer op 
7 mei ideaal wandelweer en dus stonden er al ver voor de officiële 
starttijd, die dit jaar een half uur vroeger was dan vorige keren, al tien-
tallen enthousiaste wandelaars te wachten. Na een kop koffie kregen ze 
tegen 8 uur de routes uitgedeeld en konden ze precies op tijd starten. 

http://www.facebook.com/spitkeet
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De deelnemers aan de 25 en 40 km liepen richting Drachten en kwamen 
na 8 km bij de eerste controlepost, de kantine van de Wrottersploech. 
De route van de 40 km ging daarna via Drachten en Selmien naar Olter-
terp waar het Witte Huis de tweede rustplaats was. De 25 km ging via 
Drachten en Selmien naar Drachtster Compagnie waar de wandelaars 
net als bij de 40 km werden ontvangen in de zorgboerderij De Helian-
thushoeve. Vandaar liepen ze terug naar De Spitkeet. De wandelaars 
van de 15 km hadden halverwege een rust bij zorgboerderij De Welp in 
Eastermar. 
 
In totaal konden we dit jaar 400 deelnemers inschrijven. Vooral  de 25 
km was zeer in trek. Voor velen was dit een mooie training voor de 
Slachtemarathon van 4 juni. Bij de 40 km waren minder deelnemers. 
Veel van deze fanatieke wandelaars liepen die week de elfstedenwan-
deltocht . De routes, die deze keer wat betreft de 25 en de 40 km door 
een andere streek gingen dan meestal het geval is, vielen zeer in de 
smaak en wij waren met 400 deelnemers ook best tevreden. 
 
 

Avondfietsdriedaagse 
Al enkele jaren organiseren wij begin juni de avondfietsdriedaagse. 
Deze keer troffen wij iedere avond prachtig fietsweer, droog, weinig 
wind en een prima temperatuur. Dat betekende dat het aantal deelne-
mers hoger was dan vorig jaar. Op dinsdag 7 juni lieten zich ongeveer 
90 enthousiaste fietsers inschrijven. De eerste route ging richting 
Jistrum, Twijzel, Kootstertille en Drogeham. Nummer twee voerde de 
fietsers via Augustinusga, Rohel en Kootstertille weer terug naar De 
Spitkeet, terwijl ze op de derde avond via Drachten, Ureterp en Dracht-
ster Compagnie weer in Harkema kwamen. 
 
Voor deelnemers die op één van de drie avonden verhinderd waren, 
was er op vrijdag een reserveavond gepland. Die liep om de Leijen, ook 
een mooi tochtje. Elke avond werd er een afstand tussen de 25 en 30 
km gefietst en dat was tussen 6 en 9 uur prima te doen. Iedereen was 
na afloop dan ook zeer tevreden. Voor velen waren de wegen redelijk 
bekend, maar toch hoorden wij vaak dat men langs onbekende en vaak 
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mooie fietspaden was gekomen. Sommigen vonden drie avonden zelfs 
te weinig en hebben de vierde tocht op vrijdag ook nog gefietst. 
 

 
 
 

Vierde harmonicafestijn bij De Spitkeet 
De weergoden hadden het goed met ons voor tijdens het harmonica-
festijn georganiseerd door de Loekpoedels. Alleen in de middag een 
buitje, maar dat kon de pret al niet meer drukken. Elf uur was het begin 
van dit feest en om deze tijd was het al behoorlijk druk met spelers en 
ook met publiek. In totaal kwamen er 43 spelers en die trokken 340 
personen die kwamen genieten van deze vrolijke muziek. Het mooie bij 
De Spitkeet is dat je de mensen niet terugziet op het grote terrein en 
dus heeft ieder de ruimte om te spelen bij alle huizen en de andere 
bezienswaardigheden. Het episch centrum ligt natuurlijk bij het  
Skieppehok waar het mooie nieuwe overdekte terras een prachtige 
locatie is en ook in het Skieppehok zelf waren diverse optredens van 
muzikanten. Ook de diversiteit aan instrumenten was mooi om te zien 
en te horen. Zo waren er trekzakken, steirische harmonica's, gitaren, 
accordeons, enz. De Loekpoedels waren zeer tevreden en zijn zeker van 
plan om in 2017 weer zo'n feest op De Spitkeet te organiseren. 
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Tuinenfietstocht 
Op zaterdag 16 juli organiseerden wij onze jaarlijkse tuinenfietstocht, 
net zoals vorige jaren in samenwerking met de Vereniging Tuindorp 
Harkema. Ieder jaar probeert Wilem Weening, zelf lid van deze vereni-
ging, een aantal leden te vinden die op deze dag hun tuin willen open-
stellen. Sommige tuinen staan ieder jaar op het programma, maar ook 
probeert hij steeds om er enkele nieuwe bij te krijgen of leden te vra-
gen die een aantal jaren niet hebben meegedaan. Ook dit jaar is dat 
weer prima gelukt. De tuiniers willen op deze dag zo goed mogelijk voor 
de dag komen en dat betekent dat ze al wekenlang van tevoren hun 
uiterste best doen om alles piekfijn in orde te krijgen en dan hoop je 
natuurlijk ook nog op mooi weer, liefst een beetje zon. Wat dat betreft 
kwamen we deze keer niet helemaal aan onze trekken. De zon liet ver-
stek gaan, maar het bleef droog en het was goed fietsweer. Dus waren 
wij benieuwd hoeveel enthousiaste tuinliefhebbers we dit jaar welkom 
konden heten. Tegen 10.00 uur kwamen de eersten zich melden, niet 
met de fiets maar met de auto, want dat kon ook. Maar al snel meldden 
zich de fietsers en tegen 11.00 uur hadden we al zo’n 150 ingeschreven. 
Tot ruim twee uur ’s middags liep het mooi door en toen stond de teller 
op 235, een record. 
 
Wij willen graag weten waar deze mensen vandaan komen en dan blijkt 
dat in heel Fryslân maar ook in Groningen, en zelfs in de kop van Noord- 
Holland tuinliefhebbers wonen die graag willen genieten van de mooie 
tuinen van Harkema. En dat hebben ze gedaan. Ze waren vol lof over de 
prachtige tuinen, zowel groot als klein, keurig verzorgd en bovendien 
was ieder enthousiast over de gastvrije ontvangst in elke tuin. Steeds 
stond de koffie met cake of iets anders klaar en kon men een praatje 
maken met de bewoners of met andere deelnemers. Wij kunnen daar-
om concluderen dat ook deze dag zeer goed geslaagd was. 
 
 

Fiets- en wandeltochten 
Op zaterdag 20 augustus organiseerden wij  onze jaarlijkse fiets- en 
wandeltochten. De weersvoorspellingen waren voor deze dag niet erg 
positief, dat wij zagen het somber in. Gelukkig werden de berichten 
gaandeweg beter en uiteindelijk hebben we het nog best getroffen. 
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Soms een donkere wolk maar ook veel zon en geen spatje regen. 
Al ruim voor negen uur gingen de eerste wandelaars voor hun 25 km op 
stap en al vrij snel daarna meldden zich ook de deelnemers voor de 12 
km en de eerste fietsers. Die konden kiezen uit 38 of 50 km. Beide 
fietsroutes gingen richting Strandheem. Daar splitste de lange route zich 
af van de korte. De 50 km ging via de oude trambaan naar Marum en 
vandaar via mooie smalle paadjes, die voor velen tot nu onbekend 
waren, richting Niebert en Nuis. Na de stop kwamen ze via Kornhorn en 
Opende weer terug in Harkema. De korte route leidde langs de Leidijk 
en Doezum weer naar Harkema. 
 
De wandelaars liepen over de prachtige paden tussen Harkema en 
Eastermar. Bij terugkomst was iedereen vol lof over de bijzondere 
routes. Ze waren op paadjes geweest waar ze nog nooit hadden gefietst 
en reageerden dan ook met opmerkingen als ‘top’ en ‘wat hebben jullie 
mooie routes uitgezocht’. In totaal konden we 220 wandelaars en 
fietsers inschrijven en dat was meer dan we eerst hadden verwacht. 
 
 

 
Enkele ‘berneweinen’ van de ‘berneweinenoptocht’ 
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Record aantal bezoekers oude ambachten 
Al jaren is de eerste zaterdag in september op De spitkeet de dag van de 
oude ambachten. Dat was dit jaar dus op 3 september. Elk jaar wachten 
wij in spanning af wat het weer op deze dag zal doen. Gelukkig troffen 
wij het deze keer geweldig. Droog, veel zon en een heerlijke tempera-
tuur. Al maanden van tevoren waren we bezig met de voorbereidingen 
en dan hoop je dat het een mooie dag zal worden. Dat was dit jaar beter 
dan ooit het geval. 's Morgens waren Sjoukje Spinder en Janny Winter 
uitgenodigd om bij Omrop Fryslân iets te vertellen over de show met 
oude kinderwagens en de expositie van babyspullen in de Malmolen en 
tegelijk kwamen de standhouders en andere medewerkers naar De 
Spitkeet om alles in orde te brengen. Om 10.00 uur konden we de 
eerste bezoekers al welkom heten en het liep de hele dag gestaag door 
tot de teller uiteindelijk bijna op 1100 stond, meer dan we ooit hadden 
gehad. 
 
 

 
Verkoopster op de fiets met galanterieën 

 
De bezoekers hebben zich prima vermaakt. Er waren meer activiteiten 
dan voorgaande jaren, zoals een bakker die in een grote houtoven 
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heerlijk brood bakte, een prachtige show van de kinderwagens, een 
fotograaf in de Malmolen die bezoekers in ouderwetse kleding op de 
foto zette, een barbier waar je je heerlijk kon laten scheren, turfmakers 
die in een baggelbak demonstreerden hoe baggelaars werden gemaakt, 
diverse koren en muzikanten die vrolijke muziek lieten horen en natuur-
lijk heel veel stands waar allerhande oude ambachten werden gede-
monstreerd, zoals kaasmaken, houtsnijden, rietdekken, touw-draaien, 
lijnolie persen, wol bewerken, schapen drijven, oude spelletjes voor de 
jeugd en tot slot het gebruikelijke boelgoed. Wij kunnen rustig zeggen 
dat dit weer een topdag voor De Spitkeet is geweest, waarop ook veel 
bezoekers voor het eerst ons museum bezochten en waar in het pro-
gramma HEA van Omrop Fryslân nog aandacht aan de kinderwagen-
show werd geschonken. Dus ook voor de p.r. was dit een hele goede 
dag. 
 
 

Fruitdag 
Op zaterdag 24 september werd de jaarlijkse fruitdag gehouden. Op het 
terrein van De Spitkeet staan ruim 30 fruitbomen van oude rassen,  
waaronder sinds kort ook enkele oude Friese rassen. Om meer bekend-
heid aan deze oude rassen te geven, wordt ieder jaar in september door 
de Vrienden van het Oude Fruit in samenwerking met De Spitkeet deze 
dag georganiseerd. Hier vinden dan diverse activiteiten plaats. Zo was er 
een tentoonstelling van oude fruitrassen, waar bezoekers ook eigen 
fruit konden laten determineren als ze van elke soort vijf stuks mee-
namen. Bovendien kon men de oude rassen proeven en informatie 
krijgen over de verkoop van deze bomen. Van dit fruit werden allerlei 
producten gemaakt, zoals jam, compotes en appelmoes. Naast honing 
en zelfgemaakte bakproducten was dit alles hier te koop. Natuurlijk was 
het ook mogelijk om voor een zacht prijsje lekkere appels en peren van 
de ‘spitkeetbomen’ te kopen. 
 
Daarnaast was er dit jaar een heuse wedstrijd aan de fruitdag toe-
gevoegd. Keukenprinsen en -prinsessen kregen de gelegenheid om hun 
zelfgebakken appeltaart mee te nemen. Een deskundige jury van fijn-
proevers beoordeelde deze taarten en beloonde de winnaar met een 
toepasselijke prijs. 
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Ferdivedaasjewike 
Van 18 t/m 21 oktober hadden wij onze ‘ferdivedaasjewike’. Dat 
betekende voor een aantal vrijwilligers flink wat voorbereidingen. Wij 
moesten een aantrekkelijk programma samenstellen waarmee jonge 
kinderen zich een hele middag konden vermaken. Het thema van deze 
week was: Hoe bereiden planten en dieren zich voor op de winter en 
hoe kunnen we dat op een speelse manier aan de kinderen duidelijk 
maken. Al snel kwamen we tot de conclusie dat dit het beste kon met 
zaken uit de natuur. Zo besloten we dat we elke dag een ander dier 
centraal zouden stellen en daarover iets laten zien en vertellen. Op 
dinsdag werd dit de bij, op woensdag de landgeit, op donderdag de   
mol en op vrijdag de vleermuis. Met veel plezier maakten de kinderen 
kennis met het leven van deze dieren door middel van filmpjes, 
verhalen, een ritje met de bokkenkar en vleermuizenkasten. Hierna 
konden ze aan de hand van een leuke speurtocht, of voor de jongsten 
een soort bingo, het museum verkennen. Met behulp van ouders of 
grootouders deden ze dit enthousiast. 
 

 
 
Tenslotte konden ze in de tent knutselen met natuurlijke materialen. Zo 
werden er prachtige slangen, poppetjes, egeltjes en andere figuren van 
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kastanjes en eikels gemaakt, veranderde een zak vol droge bladeren in 
een heuse uil, maakten ze van prikkers en draad mooi gekleurde spin-
nenwebben en probeerden ze met behulp van voorbeelden nog veel 
meer andere figuren. Officieel duurde het middagprogramma van 1 tot 
4 uur maar voor velen was dit te kort. Daarom mochten ze ook na 
vieren rustig hun werkstuk afmaken. Wij kunnen gerust concluderen dat 
deze activiteit zeer goed geslaagd was. In totaal konden we vierhonderd 
bezoekers verwelkomen en niet alleen de jeugd, ook de ouders en 
grootouders waren vol lof over het programma.    
 
 

Stamppotfiets- en wandeltocht 
Op de laatste zaterdag van het seizoen organiseert De Spitkeet traditie-
getrouw de stamppotfiets- en wandeltocht. Dat was dit jaar dus het 
geval op 29 oktober. Het is dan diep in de herfst,  dus is het afwachten 
wat de weergoden voor ons in petto hebben. De voorspellingen waren 
gunstig en die kwamen uit. Het werd een ideale fiets- en wandeldag, 
volop zon, vrijwel geen wind en droog, beter kon het niet. Geen wonder 
dat ruim voor de officiële starttijd van 9 uur al  verscheidene fanatieke 
wandelaars aan hun 25 km begonnen. Tegen half tien arriveerden ook 
de eerste deelnemers voor de fietstocht van 23 of 43 km en de wande-
laars voor 8, 12 of 18 km. 
 
Aan de hand van de ingevulde inschrijfformulieren konden we zien dat 
vooral de wandelaars uit alle delen van Fryslân kwamen, maar ook 
verscheidene uit Groningen vooral uit het Westerkwartier. De fietsers 
kwamen meer uit de nabije omgeving. In totaal hadden we om 14.00 
uur 302 deelnemers ingeschreven en terwijl de laatsten nog vertrokken 
kwamen de eersten al weer binnen. Ze waren vol lof over de mooie 
routes door de Noardlike Fryske Wâlden. Die gingen over de oude 
paden tussen Harkema, Jistrum en Eastermar, terwijl de langste fiets-
route over Veenklooster liep. Vaak hoorden we dat ze over paden waren 
gefietst of gewandeld waarvan ze het bestaan tot nu toe niet kenden en 
die hen dus op mooie, onbekende plekjes brachten. Na zo'n tocht 
smaakt de stamppot uiteraard heerlijk en de deelnemers lieten zich de 
boerenkool  of zuurkool met spek en worst dan ook goed smaken. 
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Winterfair groot succes 
Van 14 tot en met 17 december organiseerde De Spitkeet de jaarlijkse 
winterfair. Al enkele maanden van tevoren waren we begonnen met de 
voorbereidingen en de laatste weken was het in het Skieppehok een 
drukte van belang. Een groep dames was bezig met het maken van 
mooie kerststukjes, anderen ‘bakten’ van vet en zaad heerlijke taarten 
voor de vogels en ook zijn er leuke houten en andere werkstukken 
gemaakt. En dan wordt het 14 december en zit je in spanning hoe het 
deze keer zal verlopen. Wel, dat was boven verwachting. Direct de 
eerste dag kregen we al ruim 300 bezoekers en dat werden de volgende 
dagen steeds meer. Vaak waren dat bekende gezichten, maar ook heel 
wat bezoekers kwamen hier voor het eerst. Zij hadden van anderen 
gehoord dat het hier erg leuk was en wilden zo'n winterfair ook wel 
eens meemaken. Uiteindelijk hebben we 1580 bezoekers welkom 
kunnen heten, een record, en die hebben heel wat zelfgemaakte kerst-
stukjes en andere artikelen mee naar huis genomen.  
 

 
 
Men kon hier dus kerststukjes kopen, maar die ook zelf maken. ’s Mid-
dags waren er workshops voor de jeugd en 's avonds voor volwassenen. 
Hier werden ook heel wat leuke werkstukken gemaakt.  
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In de huisjes waren diverse activiteiten. Men kon meedoen aan een 
loterij met heel veel kleine prijsjes, maar de meesten gokten op de 
hoofdprijs: een dagtocht voor twee personen aangeboden door Dalstra. 
In een ander huisje stond een doos vol boodschappen. Wie de prijs van 
de inhoud van deze doos noteerde of daar dichtbij zat was de winnaar.  
 
Wij vroegen onze bezoekers vaak waar ze vandaan kwamen en waarom 
ze deze fair zo graag bezochten. Zo hoorden we dat men uit heel Fryslân 
kwam, maar ook uit Groningen, Drenthe en zelfs uit Amsterdam. En dan 
hoor je ook dat men hier graag komt omdat het geen gewone kerst-
markt is, het is erg gezellig, kleinschalig en niet commercieel en dat 
wordt erg op prijs gesteld. 's Avonds was het hele terrein prachtig 
verlicht en werden in de Malmolen mooie kerstverhalen verteld, vaak 
was er muziek van een blaasorkest of een draaiorgeltje met de bekende 
kerstliederen. Dit alles zorgde voor een prettige sfeer.  In de huisjes 
waren bakkersproducten te koop, maar ook heerlijke zelfgemaakte snert 
of een gehaktbal en ook oliebollen en gerookte vis waren zeer in trek. 
Zoals wij gewend waren eindigden we ook deze keer met het rad van 
avontuur en zo keerden heel wat bezoekers met een leuk prijsje 
huiswaarts. 
 
 

Kerstwandeltocht 
Tweede kerstdag, dat betekent voor De Spitkeet de kerst (snert) 
wandeltocht. Dit jaar hadden we gekozen voor drie routes, een korte 
van 7 km, een middelste van 12 km en de langste van 20 km. Het is een 
snertwandeltocht en dat betekent dat wij voldoende snert in voorraad 
moeten hebben, maar omdat je van tevoren nooit weet hoeveel 
deelnemers er zullen komen kun je de juiste hoeveelheid niet bepalen. 
Onze snertkokers zijn dus enkele weken bezig geweest en hadden 
tenslotte een flinke voorraad in de vriezer. 
 
De wandel- en fietscommissie was enkele maanden van tevoren bezig 
om mooie routes uit te zoeken. Dat is in de omgeving van Harkema niet 
zo moeilijk. Het is hier een prachtig wandelgebied over de oude zand-
wegen en langs eeuwenoude boomwallen. Omdat de weerberichten 
voor deze dag niet ideaal waren, verwachtten wij dit jaar geen record 
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aantal deelnemers. Maar de weergoden waren ons toch weer goed 
gezind en zo stonden om half tien de eerst fanatieke wandelaars, hoofd-
zakelijk voor de 20 km, al klaar. Daarna liep het mooi door en kwamen 
ook de minder getrainde deelnemers zich melden. Uiteindelijk konden 
we ruim 500 sportievelingen inschrijven en dat was een mooi aantal. 
Ruim de helft koos voor de 7 km. Iets minder voor de 12 km en deze 
keer 30 voor de 20 km. Dat deze wandeltocht vooral gezien wordt als 
een ontspannende activiteit op deze tweede kerstdag is aan deze 
aantallen duidelijk af te lezen. Vaak kwamen er groepen van 5 tot 9 
personen, terwijl er één oma was die zo haar verjaardag vierde met 18 
familieleden. 
 

 
 
Publiciteit is voor onze activiteiten zeer belangrijk en daar hadden we 
ook deze keer niet over te klagen. Voor de start mochten we iets 
vertellen voor Omrop Fryslân en ook tijdens de wandeling kregen we 
bezoek van een verslaggever die met een medewerker een interview 
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had en bovendien onderweg gesprekken voerde met enkele deel-
nemers. Bovendien waren de fotografen van Wâldnet en RTV Noord-
Oost Fryslân en onze eigen fotograaf aanwezig die een serie leuke foto's 
hebben gemaakt. Men kon starten tot ruim 2 uur maar toen waren de 
eersten al lang weer terug. Zij hadden een leuke wandeling gemaakt en 
lieten zich de snert of een andere consumptie goed smaken. Alles liep 
gesmeerd, in de keuken werd gezorgd dat er op tijd voldoende snert 
warm was en bij de bar stonden genoeg vrijwilligers om iedereen vlot te 
bedienen. Zo kunnen wij ook nu weer terug zien op een geslaagde 
wandeltocht die ook door de wandelaars werd gewaardeerd. Bij het 
afscheid hoorden we vaak opmerkingen als: Bedankt voor de mooie 
routes, de lekkere snert, de goede organisatie en tot de volgende keer.  
   
namens de activiteiten- en de fiets- en wandelcommissie, Jan de Vries 
 
 
 

In memoriam 
 
Riekje Kroes-Laanstra 
 
Op 24 juni overleed Riekje Kroes-Laanstra. Jarenlang is zij als vrijwillig-
ster bij De Spitkeet actief geweest. Ze begon in 1997 samen met haar 
man, Henk Kroes, die veel schilderwerk voor ons museum deed. De 
eerste jaren verzorgden ze het sinterklaassjoelen in het Jelle Dam Hûs. 
Zij waren lid van de sjoelclub en zorgden dat wij de sjoelbakken 
mochten gebruiken. Later zijn die geschonken aan De Spitkeet. Vanaf 
2002 werden deze sjoelwedstrijden in het Skieppehok gehouden, maar 
doordat de deelnemers in de loop van de jaren zijn overleden kwam er 
een eind aan dit gebeuren. 
 
Ondertussen ging Henk door met zijn schilderwerk en was Riekje actief 
als gastvrouw in het Skieppehok. Na het overlijden van Henk in 2008 
bleef ze als gastvrouw actief en hielp ze geregeld mee om de gasten te 
bedienen. De laatste jaren was ze ziek, maar bleef nog wel betrokken bij 
De Spitkeet. 
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Een stukje Harkemaster historie 
 
In het jaarverslag van 2015 hebben we iets verteld over de bewoners 
van de spitkeet die op het terrein van ons openluchtmuseum staat. Dat 
waren Tsjerk en Iebeltsje van der Veen met hun elf kinderen. Deze keet 
was één van de beteren die in deze omgeving heeft gestaan. Wij hebben 
voorbeelden van hutten of holen waarin de leefomstandigheden nog 
veel slechter waren. Over Iebeltsje ontdekten we ook nog enkele leuke 
bijzonderheden die we graag door willen geven. Iebeltsje had enkele 
jaren als dienstmeisje bij een dominee in Drogeham gediend en daar 
waarschijnlijk een beetje lezen geleerd. ‘Se pielde mei krûden’, vertelde 
Durk Mozes, en haar specialiteit was een zalf waarmee je schurft kon 
bestrijden. Die ziekte kwam vroeger bij deze mensen veel voor, ook 
door de slechte hygiënische omstandigheden. 
 
Durk Mozes was een kleinzoon van Tsjerk en Iebeltsje en hij kon zich 
herinneren dat zij er wel eens op uit werden gestuurd om voor beppe 
kruiden te zoeken. Over de recepten was bij hem weinig bekend, maar 
wel wist hij nog dat in deze schurftzalf paardenvijgen werden verwerkt. 
Ze moesten voor het gebruik wel eerst worden uitgekookt. In Sur-
huisterveen woonde dokter Keizer. Soms kwam die op bezoek bij een 
patiënt op de heide en dan was zijn eerste vraag: ‘Ben je al bij oude 
Iebeltsje geweest’. 
 
Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Harkema was het 
bezoek van de commissaris van de koningin, mr. Binnert Philip van 
Harinxma thoe Slooten. Die kwam hier in 1907 om te zien hoe de 
woonomstandigheden hier waren. In 1901 was de Woningwet tot stand 
gekomen. Daarin stond o.a. dat het wonen in een plaggenhut niet meer 
was toegestaan en dat die dus opgeruimd moesten worden. Hiervoor in 
de plaats moesten door woningbouwstichtingen nieuwe woningen 
worden gebouwd, maar in Harkema hadden ze daar nog niets van 
gemerkt. Daarom kwam de commissaris hier zelf kijken en bracht 
daarbij ook een bezoek aan de hut van Tsjerk en Iebeltsje. Die nodigden 
hem vriendelijk uit om even binnen te komen kijken, maar de 
commissaris had geen behoefte om het interieur te bezichtigen. Hij 
woonde zelf in een prachtig slot in Beetsterzwaag. Toch heeft zijn 
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bezoek wel nut gehad, want daarna begon men voortvarend met het 
verbeteren van de barre toestanden in Harkema. Vrij snel werden hier 
door de Stichting Woningbouw Achtkarspelen nieuwe woningwet-
woningen gebouwd waarvan er nog twee op ons museumterrein staan, 
het SWA-Hûs van 1912 en het Jelle Dam Hûs uit diezelfde tijd. 
 
Op hun oude dag zijn ook Tsjerk en Iebeltsje nog verhuisd. Zij kwamen 
te wonen in een stenen huisje van Durk Pitstra op de Bulten. Er zat een 
bedstee in en in dit huis sliepen Tsjerk en Iebel voor het eerst van hun 
leven op een echt bed. In de spitkeet sliepen ze op een laag heide en 
‘njirrekrûd’ ( een soort varen). Ook hun kinderen kwamen langzamer-
hand in betere huizen te wonen en één daarvan, Andries, kon zijn hut 
na de ontruiming nog voor één gulden verkopen.         
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Herfst: Weg met die tablet; Lekker de natuur 
in! 
 
13 oktober 2016 
Hoe leefden mensen en dieren rond 1900? Hoe bereidden zij zich voor 
op de winter? Bij openluchtmuseum en themapark De Spitkeet in 
Harkema kunnen kinderen tijdens de herfstvakantie zelf ontdekken 
hoe mensen vroeger de herfst beleefden. Klasina van der Werf schreef 
er een blog over. 

Een dagje naar De Spitkeet (of, zoals onze jongste dochter het noemt: 
de Skeetpit) is één van mijn favoriete uitjes in de regio Noordoost-
Friesland. Meteen bij binnenkomst overheerst de rust. Je hoort de vo-
gels fluiten, je kunt mooi wandelen over de paadjes op het grote terrein 
en ondertussen leer je onder wat voor erbarmelijke omstandigheden 
mensen vroeger leefden en werkten. Ik kan me daar al niets bij voor-
stellen, laat staan onze kinderen van 3 en 5 jaar. Juist daarom vind ik 
het goed om hier met onze kinderen naar toe te gaan. Ik wil ze laten 
zien dat er – nog niet eens zo lang geleden – een tijd was dat mensen 
het in de herfst altijd koud hadden, dat ze hard moesten werken voor 
weinig geld en dat ’s nachts het ongedierte door hun bedstee kroop. 

Bijen, geiten, mollen en vleermuizen 

Pizza of hamburgers waren er in die tijd niet. Je moest het doen met de 
aardappelen van het land. Elke dag weer. Brood moest je zelf bakken, 
boven het kampvuur. Iets wat kinderen op bepaalde dagen zelf mogen 
uitproberen. Want de beleving staat tijdens de activiteiten in de school-
vakanties altijd centraal bij De Spitkeet. Zo ook in de herfstvakantie. 
Bijzonder is dat er van 18 tot en met 21 oktober 2016 elke dag een dier 
centraal staat. Zo komt er op dinsdag een imker langs die bij de bijen-
kassen iets vertelt over de bijen. De tweede dag wordt de landgeit in 
het zonnetje gezet (ook wel de koe van de armen genaamd) en krijgen 
kinderen de kans om met de ‘bokkekar’ mee te rijden. Op de derde dag 
is er een mollenvanger aanwezig die onder andere vertelt dat van de 
velletjes van mollen vroeger kragen voor jassen werden gemaakt. Op de 

http://www.despitkeet.nl/
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vrijdag in de herfstvakantie staan de vleermuizen centraal. Sinds kort 
zijn er namelijk zes vleermuiskasten geplaatst bij De Spitkeet. 

 

 

Speuren en spelletjes 

Na een korte uitleg over de dieren kan de speurtocht beginnen. Deze 
gaat van start op het terras van de Schaapskooi. Iedereen krijgt een 
plastic zak mee waarin ze allerlei verschillende bladeren mogen doen 
die ze onderweg vinden. De tocht gaat langs de Malmolen, over een 
brug richting de holwoning. In de spitkeet (ook wel plaggenhut) moeten 
kinderen bijvoorbeeld klompen of weckflessen tellen. Vanuit het armste 
huisje gaan de kinderen steeds verder in de tijd. En zo is er ruim een uur 
lang van alles te zoeken, speuren en puzzelen. Tot slot mogen de kinde-
ren van hun vondsten uit de natuur een mooie uil in elkaar knutselen. 
De speurtocht is geschikt voor kinderen vanaf groep 3. Voor de kleuters 
is er een speciale Spitkeet-Bingo. Aan de hand van plaatjes moeten zij 
plaatjes vinden in het park en aankruisen op de speciale Bingokaart. 



 
37 

 

Knutselen en poffertjes 

Het lijkt me heerlijk om op deze manier samen met onze kinderen de 
herfst écht te beleven. Ik zie ze al rennen door het park. Ik hoor ze al 
roepen: mém, ik ha in kastanje fûn! En ik zie al voor me hoe ze  tijdens 
het knutselen het puntje van hun tong uit de mond steken, zoals ze dat 
altijd doen als ze zich concentreren. Als we dan aan het eind van de dag 
ook nog poffertjes eten (zodat wij ’s avonds niet hoeven te koken) is het 
feest helemaal compleet. Met blosjes op de wangen weer naar huis, 
waar ze ’s avonds heerlijk kunnen slapen na zo’n inspannende dag. Nee, 
ik kan niet wachten om in de herfstvakantie met het gezin naar De Spit-
keet te gaan. Daar kan geen tablet tegenop. 
 
Blog door Klasina van der Werf. 
Klasina woont en werkt in Ee. Ze heeft twee kinderen en schrijft maan-
delijks een artikel voor www.eropuitinfriesland.nl. Klasina bezoekt met 
haar gezin diverse activiteiten en evenementen en beschrijft deze op een 
beeldende manier die hopelijk inspireert! 
 

 
 
Op de website www.eropuitinfriesland.nl staat alles op het gebied van 
toerisme en recreatie in Noordoost-Fryslân.   

http://klasinavanderwerf.nl/
http://www.eropuitinfriesland.nl/
http://www.eropuitinfriesland.nl/
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Programma 2017 
 

 
Datum    Activiteit 
 
1 april t/m 31 oktober  Tentoonstelling  

‘Wil je met me spelen?’ 
 
21 t/m 24 februari  Help Pake en Beppe de vakantie door 
 
8 en 9 april   Museumweekend 
 
17 april    Spitkeetpaasfeest 
 
6 mei    Spitkeetwandeltocht 
 
6  t/m 8 juni   Fietsdriedaagse 
 
8 juli    Harmonicafestijn 
 
15 juli    Tuinenfietstocht 
 
19 augustus   Geitenkeuring 
 
19 augustus   Fiets- en wandeltochten 
 
30 augustus   Paard- en wagenritten 
 
2 september   Oude ambachtendag 
 
30 september   Fruitdag 
 
14 oktober   Vrijwilligersdag (museum gesloten) 
 
24 t/m 27 oktober  Herfstactiviteit 
 
28 oktober   Stamppotwandel- en fietstocht 
  
13 t/m 16 december  Winterfair 
 
26 december   Snertkuiertocht 
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Alle activiteiten worden in de pers aangekondigd. 
Nadere informatie is te verkrijgen bij “De Spitkeet”:  
De Dunen 3, 9281 KT  Harkema 
tel. 0512 840431, b.g.g. tel. 06 83417414 
www.despitkeet.nl 
www.facebook.com/spitkeet (met veel foto’s van activiteiten) 
info@despitkeet.nl 
 
Openingstijden: 
Van 1 april t/m 31 oktober    Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur 

tot 17.00 uur 
Zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur 

 
Groepen zijn op afspraak het gehele jaar welkom.  
 
Ook is het mogelijk om via de heer J. de Vries een dialezing aan te vra-
gen op tel. 0512-517232 of jenwdevries@gmail.com. Kosten € 50,00 + 
reiskosten. 
 
Entreeprijzen: 
volwassenen  € 4,50 
kinderen 4 t/m 12 jaar € 2,50 
museumjaarkaart gratis 
Gids op aanvraag  € 10,00 
Donateurs die minimaal € 15,00 per jaar betalen, hebben met hun gezin 
het gehele jaar vrije toegang. 
 
 
Bestuursleden 
Jarig Wijma  Drogeham voorzitter 
Simon Hoeksma  Drogeham secretaris en p.r. 
Anne Ytsma  Drogeham penningmeester 
Aly Rekker  Surhuisterveen horecacommissie 
Sjoukje Spinder Harkema activiteitencommissie 
Freerk de Vries Surhuisterveen bouw en onderhoud 
 
Beheerder 
Renneke Wiersma

http://www.despitkeet.nl/
http://www.facebook.com/spitkeet
mailto:info@despitkeet.nl
mailto:jenwdevries@gmail.com


 


