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Doelstelling van ons museum
Het tonen van het verband tussen natuur, wonen en werken op de arme
e
e
Fries-Groningse heide in de 19 en het begin van de 20 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
Bankrekeningnr.: IBAN NL 08 RABO 0304 2787 26
Beheerder : Mw. Renneke Wiersma
Postadres: De Dunen 3, 9281 KT Harkema

Sponsors
Dit verslag is mede tot stand gekomen dankzij de financiële steun van:
Glashandel en -bewerking Hoekstra
Autobedrijf R. van der Meer
Douwes Machines
Dam Hout
Vekam Houtbouw
René Hiemstra Tweewielers
Bouwbedrijf U. Veenstra
Garage Klaas de Haan
Autoschadeservice De Haan
Hair Reset Instituut Jantien
Pluimveevangbedrijf Van der Veen
Salon Aphrodithe
Bijkon Staal- en Systeembouw
Agrarisch Centrum De Leijen
Autobedrijf Halbe de Meer
te Drogeham
AJ Catering & Meer
Tjoelker Fixet-Hubo te Opende
Slagerij Alie en Brenda
A.J. van der Bijl, uw warme bakker
Instituut voor Permanent Make up
Zonwering Van der Veen
Garage Alex Kooistra
te Surhuisterveen
Sponsoring drukwerk: Drukkerij Mulder, Surhuisterveen
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Voorwoord
Er is in 2017 weer veel gebeurd bij De Spitkeet. Dankzij de inzet van onze enthousiaste vrijwilligers konden er weer veel bezoekers welkom
worden geheten. We denken dan aan de horecavrijwilligers die de bezoekers ontvingen en van een natje en droogje voorzagen, de gidsen die
de bezoekers rondleidden, de vrijwilligers van de activiteiten die weer
heel wat evenementen georganiseerd hebben, de vrijwilligers die het
onderhoud van het park verzorgen en de huisjes schoonmaken, de vrijwillige parkeerwachters en de vrijwilligers die zich bezighouden met de
pr en met de collectie en registratie.
Daarnaast zijn we natuurlijk zeer ingenomen met de vele donateurs en
sponsors die het museum financieel of materieel ondersteunen. Graag
willen wij u langs deze weg bedanken voor uw bijdrage.
In dit jaarverslag geven we weer een terugblik op het afgelopen jaar.
Wij wensen u veel leesplezier en vanzelfsprekend hopen wij u dit jaar
weer op het park te ontmoeten.
De foto’s die in dit verslag staan zijn van Anneke van der Veer en daarnaast eentje van Westra Foto en Media.

Service
Grootouders en kinderen
Het bestuur heeft besloten dat kinderen die met hun grootouders het
museum bezoeken, gratis mee naar binnen mogen op de donateurskaart van hun pake en/of beppe. Dit geldt alleen als de donateursbijdrage minimaal € 15,- per jaar bedraagt.
Informatie over de activiteiten via de mail
Donateurs die graag op de hoogte willen worden gehouden van de activiteiten die bij De Spitkeet plaats vinden, kunnen hun e-mailadres aan
de secretaris van het bestuur doorgeven: s.hoeksma@hetnet.nl. U krijgt
dan zo nu en dan een mail van De Spitkeet waarin de activiteiten worden aangekondigd.

Van de bestuurstafel
Bezoekers
Er waren in 2017 iets minder bezoekers dan het jaar daarvoor (bijna
1.400). Als we naar de bezoekersaantallen van de jaren daarvoor kijken
dan blijkt dat 2016 een topjaar was en dat de aantallen van 2017 in de
lijn zijn van de jaren tot en met 2015.
De bezoekersaantallen van de laatste vijf jaren op een rij geeft (exclusief het openluchtspel en de heidepreek) het volgende beeld:
2013
13.319 bezoekers
2014
12.559 bezoekers
2015
13.309 bezoekers
2016
15.125 bezoekers
2017
13.693 bezoekers
Verdeeld over de verschillende activiteiten, ontstaat onderstaand bezoekersoverzicht. Bijna 48% van de bezoekers is puur voor een bezoek
aan het park gekomen. De rest kwam voor een fiets- of wandeltocht of
een jaarlijkse activiteit. De daling van de bezoekersaantallen is vooral
veroorzaakt doordat er geen incidentele activiteiten en fietstochten van
externen hebben plaats gevonden. Vooral vanwege de weersomstandigheden was er minder deelname aan de fiets- en wandeltochten.
Van de activiteiten trokken de winterfair, de oude ambachtendag en
paasmaandag veruit de meeste bezoekers.

bezoekers algemeen
fiets- en wandeltochten
jaarlijkse activiteiten
incidentele activiteiten
fietstochten van externen

2017
6.533
1.450
5.710
0
0

2016
6.221
1.741
5.225
750
1.188

Bestuur
Het jaar 2017 was om diverse redenen een druk jaar voor het bestuur.
Vanwege gezondheidsredenen zijn Aly Rekker en Sjoukje Spinder in mei
beiden teruggetreden als bestuurslid. Beide dames hebben zich twee
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jaar lang met veel passie ingezet voor De Spitkeet. Gelukkig zijn ze wel
beiden vrijwilliger gebleven. In november konden we twee nieuwe bestuursleden welkom heten, namelijk Ingrid de Haan en Margreet de
Vries. Ingrid gaat zich bezig houden met de activiteiten en Margreet
met het horecagebeuren. Het algemeen bestuur kwam maandelijks in
vergadering bijeen. Er tussendoor vergaderde het dagelijks bestuur
(voorzitter, secretaris en penningmeester) ook nog regelmatig.
Daar het bestuur nooit alles alleen kan doen, zijn er diverse commissies
en werkgroepen ingesteld. Zo zijn er momenteel de volgende vaste
commissies en werkgroepen actief: activiteitencommissie, fiets- en
wandelcommissie, horecacommissie, bouw- en onderhoudscommissie,
collectie- en registratiecommissie, educatiewerkgroep en de werkgroep
oude fruitrassen. Daarnaast zijn er enkele tijdelijke commissies actief,
zoals de bouwcommissie en de inrichtingscommissie. Spin in het web is
onze beheerster. Zij probeert alles zo goed mogelijk te coördineren.
Beheerster
Het bestuur wordt ondersteund door een beheerster in de persoon van
Renneke Wiersma. Zij heeft een aanstelling voor 32 uren en heeft vooral een coördinerende functie. Helaas kon zij wegens ziekte haar werk
een aantal maanden niet verrichten. Na de zomervakantie heeft zij geprobeerd haar werkzaamheden langzamerhand weer op te pakken. Gelukkig gaat het de goede kant op met haar, maar zij moet het nog wel
rustig aan doen. Voor het bestuur betekende dit een drukke periode,
want het museum moest wel doordraaien. Gelukkig kreeg het bestuur
ondersteuning van een aantal zeer actieve vrijwilligers. Zij hebben samen met het bestuur ervoor gezorgd dat alles gewoon doorgang kon
vinden en verdienen een pluim voor hun geweldige inzet.
Horeca
Vanwege ziekte van onze beheerster is aan het begin van het seizoen
een coördinatiegroep voor de horeca ingesteld. De groep heeft de
werkzaamheden van de beheerster op het gebied van de horeca volledig overgenomen. Dat wil zeggen de inkoop, de inplanning van de vrijwilligers, het maken van afspraken met groepen bezoekers en de financiële administratie. Doel is dat deze groep een permanent karakter
krijgt en daardoor de taak van de beheerster blijvend kan ontlasten.
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Collectie en registratie
Ons museum heeft het keurmerk van geregistreerd museum. Dat betekent dat alle voorwerpen in onze collectie, die een unieke waarde hebben, geregistreerd moeten worden. De collectie- en registratiecommissie is daar het afgelopen jaar druk mee doende geweest. Een verslag
van de werkzaamheden van deze commissie staat elders in dit verslag.
Educatie
Omdat het onderwijs steeds meer gebruik maakt van digitale hulpmiddelen is besloten de lesbrief voor de basisscholen aan deze nieuwe
ontwikkeling aan te passen. Aan zes studenten die de opleiding communicatie en multimedia-ontwerp van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden volgen, is in 2016 gevraagd het lesprogramma te moderniseren
en te digitaliseren. De studenten hebben dit project in 2017 afgerond.
In 2018 zal een nieuwe werkgroep gevormd worden die deze nieuwe
lesbrief onder de aandacht van de scholen zal brengen. Verder hebben
twee van onze gidsen een cursus ‘schoolklassen over de vloer’ gevolgd.
Oude fruitrassen
Ook in 2017 hebben vrijwilligers van de werkgroep oude fruitrassen in
de oogstperiode weer dagelijks de rijpe vruchten van de bomen geplukt. Het fruit werd te koop aangeboden in het Skieppehok. Het overgebleven fruit werd verkocht aan ‘Fryske Frucht’ die er appelsap van
maakt. En deze appelsap is dan onder andere weer te koop bij De Spitkeet.
Vrijwilligers
Het museum kan alleen draaien met behulp van de geweldige inzet van
vrijwilligers. Het is verheugend dat er telkens weer nieuwe vrijwilligers
bij komen. Zo zijn er nu ongeveer 90 vrijwilligers. Deze vrijwilligers verrichten uiteenlopende taken. Meerdere vrijwilligers hebben zelfs meer
dan één functie. Eind 2017 was de verdeling over de verschillende
commissies en taakgebieden als volgt:
bestuur en commissies
bestuur
horecacommissie
bouw- en onderhoudscommissie

6
6
2
8

activiteitencommissie
fiets- en wandelcommissie
collectie- en registratiecommissie

8
6
5

taakgebieden
publiciteit
gidsen
horeca
schoonmaak
administratie
bouw en onderhoud
dierenverzorging
fruitbomen
tentoonstelling
kledingbeheer
parkeerwachters
ondersteuning activiteiten

8
16
49
2
1
18
2
5
2
2
4
21

Burgemeester Gerbrandy speldt de koninklijke onderscheidingen op
Lintjes
Twee vrijwilligers die al heel lang bij De Spitkeet betrokken zijn, zijn Jan
de Vries en Willem Weening. Beiden hebben een hele staat van dienst
opgebouwd en zijn nog steeds op verschillende gebieden actief bij ons
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museum. Jan de Vries is gids, lid van de fiets- en wandelcommissie, lid
van de activiteitencommissie, pr-medewerker en horecamedewerker.
Willem Weening is lid van de bouw- en onderhoudscommissie, lid van
de collectie- en registratiecommissie, gids, horecamedewerker en dierenverzorger. Het was daarom niet meer dan verdiend dat zij op 26
april jl. een koninklijke onderscheiding ontvingen.
Werk- en opslagruimte
De werk- en opslagruimte, het Weinhok, is inmiddels grotendeels klaar.
Op de zolder worden de kleding en de materialen van de activiteitencommissie bewaard. Beneden is een kantine voor de vrijwilligers, een
werkruimte voor de bouw- en onderhoudsploeg en een opslagplaats
van de collectie- en registratiecommissie. Het is de bedoeling dat er in
2018 nog zonnepanelen op het dak komen.

Uitbreiding ontvangstruimte
Het heeft een hele tijd geduurd, maar de bouw van de uitbreiding van
het Skieppehok is in november 2017 uiteindelijk toch van start gegaan.
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Dat dit zo lang heeft geduurd had vooral te maken met de financiën.
Het bestuur wilde niet eerder met de bouw beginnen dan dat de financiering grotendeels rond was. De grootste financiers zijn de provincie
Fryslân en de gemeente Achtkarspelen. De uitvoering van de bouw is
een gezamenlijk project van de gemeente Achtkarspelen, onderwijscentrum De Friese Poort, bouwbedrijf Kootstra-Van der Veen en De Spitkeet en wordt uitgevoerd als leer-werktraject. Dat wil zeggen dat werkzoekenden werkervaring op kunnen doen met dit bouwproject. Door
deze uitbreiding wordt de ontvangstruimte bijna twee keer zo groot en
kunnen er meerdere groepen tegelijk ontvangen worden. Meer informatie over deze uitbreiding is te lezen onder het kopje van de bouwen onderhoudscommissie.
Publiciteit
De aankondigingen en de verslagen van de activiteiten worden steeds
in de regionale media gepubliceerd. Daarnaast besteden ook Omrop
Fryslân en Kanaal 30 regelmatig aandacht aan De Spitkeet. Ook zijn er
mensen die zo nu en dan een filmpje van De Spitkeet maken. Deze zijn
terug te zien op internet via You Tube. Verder zijn er het afgelopen jaar
diverse bloggers uit het hele land langs geweest die artikelen op hun
website hebben gezet. Ook enkele kampeermagazines hebben aandacht aan De Spitkeet besteed. Aan het begin van het seizoen hebben
we diverse toeristische ondernemers uit Noord- en Oost-Friesland en
het Westerkwartier voor een rondleiding op ons park uitgenodigd. Op
deze manier hopen we dat de ondernemers vaker toeristen naar ons
museum doorverwijzen.
Filmpjes
Op You Tube staan onder andere de volgende filmpjes die in 2017 gemaakt zijn:
- Wolsto mei my boartsje (Leffert Nicolai):
www.youtube.com/watch?v=Jg0fueQf2cU
- Paasfeest (Westra Foto en Media):
www.youtube.com/watch?v=-d18y4SahLE
- Paaseieren zoeken (Leffert Nicolai):
www.youtube.com/watch?v=497zk9daP3I
- Oude ambachtendag (Kanaal 30):
www.youtube.com/watch?v=dzeUSw3vkdc
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- Oude ambachtendag (Leffert Nicolai):
www.youtube.com/watch?v=YDXGAC9fbIE
- Landgeitenkeuring (Kanaal 30):
www.youtube.com/watch?v=gX4Ue1H1AR4
- Vrijwilligers (studenten NHL):
www.youtube.com/watch?v=oTtnBj407pA
- Arm vs. Rijk in de Noardlike Fryske Wâlden (Regiomarketing):
www.youtube.com/watch?v=394ScvPIVPE
- Museumkidsweek (Westra Foto en Media):
www.youtube.com/watch?v=XPuNrhVwLjU
- Frightnight/spokentocht (Westra Foto en Media):
www.youtube.com/watch?v=rIBwkS9zrqs
- Winterfair (Kanaal 30):
www.youtube.com/watch?v=loY7a1qOVpE
Website en facebook
De Spitkeet beschikt over een website en een facebookpagina.
Hier staan regelmatig nieuwtjes, foto’s en filmpjes op. Kijk op:
www.despitkeet.nl
www.facebook.com/spitkeet
Beleidsplan
Begin vorig jaar heeft het bestuur het beleidsplan definitief vastgesteld.
In dit plan staat vermeld waar we de komende jaren aan gaan werken.
Deze plannen zijn verwoord in een vijftigtal doelstellingen. In 2017 zijn
verschillende van deze doelstellingen gerealiseerd. Ook in 2018 zal er
weer aan diverse doelstellingen gewerkt worden. Het beleidsplan is te
lezen op onze website onder het kopje ‘bestuursinfo’.
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 openbaar worden gemaakt via de website.
Namens het bestuur, Simon Hoeksma
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Bouw- en onderhoud
In het afgelopen jaar is er weer het nodige gebeurd, zowel op het
gebied van onderhoud als van nieuwbouw. Door de commissie is een
onderhoudsschema opgesteld om ervoor te zorgen dat we een goed
beeld hebben van de uit te voeren werkzaamheden. Dit geeft rust en
een beter overzicht van de te maken kosten en over inzet van onze
vrijwilligers. In het afgelopen jaar is hier dan ook naar gewerkt, en het
resultaat is te zien aan de uitstraling van het Jelle Dam Hûs, dat als
eerste is aangepakt wat betreft houtrot en schilderwerk. Tevens zijn de
vloeren aan de binnenzijde aangepakt en ziet dit er allemaal weer
netjes uit.

De tuinploeg heeft zich dit jaar weer ingezet om naast onze vaste
buitendienstmensen (Fokke Hansma en Theo Jager) de paden en
struiken weer een mooie uitstraling te geven. Dat dit is geslaagd blijkt
wel uit de vele reacties die wij hebben gekregen. Ook lag het gras er
weer strak bij, keurig gemaaid door de mensen van D.O.R.P. uit
Surhuisterveen.
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Wat betreft de nieuwbouw hebben wij ons het afgelopen jaar ingezet
voor het uitbreiden van onze ontvangstruimte die door het toegenomen
aantal bezoekers niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. Er is een
ontwerp gemaakt waarin de bezoekersstromen beter kunnen worden
verdeeld en de sanitaire ruimtes beter toegankelijk worden. Tevens zal
de keuken worden aangepast aan de eisen van deze tijd. Helaas moesten we veel geduld hebben wat betreft het rond krijgen van de benodigde vergunningen. Gelukkig viel op het eind van het jaar het kwartje toch
nog goed en hebben we alsnog het startsein kunnen geven. De uitvoering zal geschieden door mensen die door de gemeente worden aangewezen om door middel van een werkervaringstraject door te kunnen
stromen naar een reguliere baan bij een werkgever. De begeleiding
gebeurt door een projectleider die namens bouwbedrijf Kootstra-Van
der Veen dit gaat aansturen en begeleiden. De financiering is grotendeels rond, maar nog niet helemaal; het bestuur hoopt nog enkele
sponsoren te vinden die ons willen ondersteunen bij dit project.
Ook hebben we ons dit jaar beziggehouden met onze energievoorziening om ons park energieneutraal te maken door het toepassen van
zonnepanelen en andere maatregelen. Hiervoor krijgen we begin 2018
een nieuwe aansluiting op het netwerk van Liander, zodat we kunnen
terug leveren wat we niet nodig zijn. We hopen in het nieuwe jaar deze
werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Uiteraard is er veel werk verzet op alle fronten en in alle geledingen en
kunnen wij dan ook weer terugzien op een productief jaar met als doel
op een leuke en gezellige wijze iets te kunnen doen voor het themapark.
Wat betreft onze bezetting konden wij ons verheugen op het feit dat we
weer een aantal nieuwe mensen mochten begroeten van timmerman
tot loodgieter/elektriciën en zelfs iemand die zich wil bezig houden met
de fruitbomen. Ook is ons hulp aangeboden om de (verdwenen) heidevelden aan te pakken, zodat we misschien ook weer kunnen genieten
van de kleur van bloeiende heide.
Namens de bouw- en onderhoudscommissie, Freerk de Vries
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Collectie en registratie
Na de oprichting van de commissie in 2016 is een Plan van Aanpak opgesteld dat door het bestuur is geaccordeerd. De in dit plan geformuleerde planning is in 2017 volop in werking getreden middels de uitvoering van de registratiewerkzaamheden. Enige haast hierbij is geboden
om op, de door de subsidieverstrekker, gestelde deadline de resultaten
te kunnen aanleveren. Hierbij is (o.a. financiële) ondersteuning toegezegd door de museumconsulente van de Museumfederatie Fryslân tot
eind 2018. De werkgroep bestaat uit de navolgende leden: Rinze Dijkstra (voorzitter/agenda), Janny Winter (notulen), Anne Ytsma (contact
bestuur), Willem Weening en Jan Tuinstra.

De commisise is in 2017 als werkgroep acht keer bijeen geweest. Hiernaast hebben vele interne werkochtenden van individuele werkgroepleden plaats gevonden. Belangrijk hierbij is vast te stellen dat de samenwerking van deze groep mensen ronduit voortreffelijk is geweest
en dit in een prima sfeer. Het nuttige met het aangename combineren
is bij vrijwilligerswerk erg belangrijk!
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Als resultaten van de werkzaamheden kunnen we vermelden:

Alle voorwerpen binnen het museum zijn gecontroleerd op de
nummering en de bestaande registratiegegevens zijn hierop gescreend. Waar nodig zijn nummeringen volgens hiertoe gemaakte
afspraken gescreend en indien noodzakelijk aangepast. Vermiste
voorwerpen zijn uit de registratie verwijderd; dubbele nummeringen zijn gecorrigeerd. Conclusie: noodzaak tot deze ingrijpende
registratiecheck was nodig.

Specifieke aandacht is er voor de wijze van aanname en selectie
van nieuw ingebrachte voorwerpen. Het beleid hierbij moet duidelijk zijn voor alle medewerkers binnen het museum. De vrijwilligers zullen van deze gang van zaken in 2018 op de hoogte worden
gebracht.

Het aspect ‘in bruikleen’ is door de commissie afgeschaft.

Afgesproken is dat twee leden (Janny Winter en Willem Weening)
van de registratiecommissie een eerste selectie toepassen, waarna
driemaandelijks de binnengebrachte voorwerpen door de commissie zullen worden beoordeeld op museale waarde en de daaraan gekoppelde registratie.

De standplaats van de voorwerpen moet zoveel als mogelijk is in
tact blijven; uitleen en intern gebruik van voorwerpen vinden niet
dan na goedvinden van de commissie plaats. Er moet dus blijvend
zicht zijn op de aanwezigheid van de voorwerpen, vooral die met
museale waarde.

Voor de nieuwe indeling van de registratie zijn nieuwe mappen en
merkstiften aangeschaft.

Anne Ytsma, Janny Winter en Jan Tuinstra hebben de cursus ‘werken met registratieprogramma Adlib’ gevolgd.

In januari 2018 zal met de invoer van de kerncollectie in ‘Adlib’
worden gestart.

Instrumentaria ten behoeve van licht- en vochtmeting zijn up-todate.

Voor alle registratiewerkzaamheden is een specifieke opbergplaats
(kast) ingericht. Het registratieprogramma ‘Adlib’ is opnieuw geïnstalleerd op een hiervoor nieuw aangeschafte computer (laptop).
Er zijn opbergbakken gekocht en op de zolder van het nieuwe We-
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inhok is een vaste plek ingericht voor alle kleding. Noodzakelijke
verwarming is ter plekke gerealiseerd.

Vanuit de totale inventarisatie is een kerncollectie samengesteld
die zal worden aangemeld bij de Museumfederatie Fryslân. Hiertoe zijn tijdens een aantal specifieke sessies van deze voorwerpen
foto’s gemaakt door Renate Tabak met door de Museumfederatie
verstrekte apparatuur.

Ten behoeve van het dekken van de kosten is door het bestuur
een subsidie aangevraagd bij de Museumfederatie. Deze aanvraag
‘Kolleksjes Tichteby’ is toegekend (€ 7.427,- ).

De foto’s zijn eind december beschikbaar gekomen en worden in
2018 nog door de fotograaf van tekst voorzien, waarna ze geplastificeerd worden en samen met de objectgegevens (op formulieren) in een aparte map bewaard worden. De van sommige voorwerpen gemaakte detailfoto’s worden bij de registratie als extra
toegevoegd.
Alles overziend kan de commissie concluderen dat aan het merendeel
van de doelstellingen uit het Plan van Aanpak is voldaan: ‘De werkzaamheden van de commissie leiden ertoe dat voor 1 januari 2018 de
basis is gelegd voor een dusdanige kwaliteit registratie en beheer van
de collectie om te kunnen voldoen aan de voorwaarden vanuit de subsidieverstrekker’.
In 2018 zal de voortzetting van werkzaamheden plaats vinden. Specifieke doelstellingen overeenkomstig het Plan van Aanpak voor 2018 zijn:
 Bijeenkomst commissie met het bestuur met als doel: verantwoording werkzaamheden overeenkomstig Plan van Aanpak + overdracht
registratie van de kerncollectie van het museum.
 Afrondend overleg met de museumconsulente over bereikte doelstellingen en voorwaarden subsidieverstrekking, waarna aansluitend
medio 2018 afronding en formele verantwoording van de resultaten
door het bestuur aan de subsidieverstrekker gegeven kan worden.
 Aandacht vanuit de commissie voor de mogelijkheden voor de samenstelling van een documentatiecentrum.
Namens de werkgroep, Rinze Dijkstra
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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

Activiteiten
Help pake en beppe de vakantie door
Van 21 t/m 24 februari was het ook bij De Spitkeet pake- en beppefeest.
In heel Fryslân waren musea en andere instellingen 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 al een aantal jaren
graag aan mee en dus hadden wij ook nu weer een aantal leuke activiteiten bedacht. Er waren vier kunststukjes. In het Skieppehok konden de
kinderen kiezen uit een schaapje dat van bekers, knijpers en uiteraard
wol kon worden gemaakt. Vol enthousiasme waren ze bezig om een
mooi schaap in elkaar te zetten en trots namen ze dit werkstuk mee
naar huis om het aan vader en moeder te laten zien. Zo ging het ook
met de houtschijf die met knopen beplakt en met gebogen touw aan de
rand een kunstige hazenkop opleverde en met het potlood waar ze met
gekleurd papier en kleine knoopjes een leuk poppetje van toverden.
In het Skieppehok waren ze rustig bezig, maar dat was in de Malmolen
allerminst het geval. Daar verging vier dagen lang horen en zien je in de
autofabriek. Wij hadden 90 bouwpakketten voor een houten raceauto
gemaakt en dachten daaraan voldoende te hebben. Dat pakte anders
uit, want op de eerste dag werden er al 60 auto's in elkaar gezet. Gelukkig hadden wij nog een ander merk van twee jaar terug en daar kon
18

onze timmerman nog 70 pakketten van maken. Zo kon iedereen toch
zijn of haar auto maken, vaak met deskundige hulp van vader of pake.
Deze auto was veel mooier dan een dure speelgoedauto. Naast deze
knutselactiviteiten konden ze op woensdag- en vrijdagmiddag een ritje
met de bokkenkar over het terrein van het Themapark maken en ook
van de speeltuin werd bij mooi weer druk gebruik gemaakt. Bovendien
waren alle huisjes open en veel ouderen konden de kinderen laten zien
hoe men hier 100 jaar geleden woonde. In totaal kregen we, net als
vorig jaar, 600 bezoekers binnen. We kunnen dus zeggen dat deze eerste
activiteit weer een succes was.

Paasfeest op De Spitkeet
Paasmaandag was het zoals we al jaren gewend zijn paasfeest op De
Spitkeet en dat hebben we geweten. De weervoorspellingen waren niet
geweldig en dan vraag je je af hoe het deze keer zal verlopen. Al
wekenlang waren we bezig met de voorbereidingen voor het programma en dan hoop je er het beste van. Gelukkig kwamen de sombere
voorspellingen van Piet Paulusma deze keer niet uit. Het was fris, maar
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meestal scheen de zon en konden alle activiteiten zonder problemen
doorgang vinden. Al voor de officiële begintijd van 10.00 uur konden we
de eerste gasten welkom heten en daarna stroomden de bezoekers
binnen. Dat waren uiteraard vooral jonge ouders met hun kinderen
want voor hen is dit feest in de eerste plaats bedoeld. Al heel snel liepen
op het grote terrein overal zoekende kinderen ( en ouders) rond om de
verstopte houten eieren te vinden. Soms kostte dat veel geduld, maar
uiteindelijk kon iedereen met enkele eieren naar de paashaas om een
echt ei in ontvangst te nemen. Dat werd dan prachtig beschilderd. Ook
heel wat kinderen lieten zichzelf prachtig beschilderen. In de Malmolen
zaten twee dames die hazen, katten of mooie figuren op hun gezicht
toverden. In één van de huisjes zaten twee vrijwilligers die van takken
van de lijsterbes mooie fluitjes maakten en zo hoorde je even later op
het hele terrein vrolijke fluitmuziek.
Ook voor de inwendige mens werd gezorgd. Op het terrein lagen zes
bakken met gloeiende kolen en daarboven mochten de kinderen een
klont deeg aan een stok lekker bruin bakken. Met boter en bruine suiker
een traktatie. De volwassenen hadden liever een broodje met gebakken
beenham. In de huisjes zaten vrijwilligers die bezoekers tekst en uitleg
gaven over het museum en over andere zaken die met de geschiedenis
van deze streek te maken hebben. Als klap op de vuurpijl kon men
genieten van het optreden van Harrie Harrewar met zijn eenden en
hondjes. Hij heeft deze dieren allerlei leuke kunstjes geleerd en gaf twee
keer een prachtige demonstratie voor het massaal toegestroomde
publiek. Voor een natje en een droogje kon men uiteraard terecht in het
Skieppehok. Daar hebben de vrijwilligers van de horeca een zeer drukke
dag gehad. Uiteraard wilden we graag weten hoeveel bezoekers we op
deze dag hebben gehad. Dat waren deze keer bijna 1200, een record, en
wij kunnen dus terugzien op een zeer geslaagde dag.

Tentoonstelling ‘Wolsto mei my boartsje’
In 2017 hielden wij voor de tweede keer een expositie in de Malmolen.
Deze keer ging die over speelgoed waar vroeger mee werd gespeeld.
Janny Winter en Sjouke Storm hebben hun uiterste best gedaan om hier
iets leuks van te maken. Omdat wij in de collectie van ons museum heel
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wat spullen hebben waar de kinderen vroeger mee speelden, konden
we veel van onze eigen voorwerpen voor deze tentoonstelling gebruiken.

Zo stonden daar poppen en poppenwagens, maar ook een step, een
slee, enz., enz. Natuurlijk was er ook speelgoed om buiten mee te
spelen, zoals stelten, ballen en er was zelfs een hinkelhok aangelegd.
Duur en mooi speelgoed konden veel mensen vroeger niet betalen
maar met een oud kopje, zelfs met de scherven daarvan en een oude
lepel in het zand fantaseerde de jeugd er lustig op los. Gezelschapsspelen mochten ook niet ontbreken, evenmin als de liedjes die werden
gezongen bij kringspelletjes. En dan is het leuk om de reacties in het
gastenboek te lezen en die waren heel positief:
Er komen veel herinneringen boven.
Wat een prachtige tentoonstelling.
Oude tijden herleven als ik dit zie.
Dat was de goeie oude tijd.
Ik zie veel dingen uit mijn jeugd.
Heimwee. Indrukwekkend. Herkenbaar.
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Spitkeetwandeltocht
Op zaterdag 6 mei organiseerden wij onze jaarlijkse Spitkeetwandeltocht. Deze tocht staat vermeld in het wandelboekje van de wandelbond. Dat betekent dat de echte fanatieke wandelaars hier ook op af
komen. Ze weten dat je in de omgeving van Harkema prachtige wandelroutes kunt uitzetten en komen hier graag terug. Ook dit jaar hadden
wij weer vier routes uitgezet, een korte van 7 km, een middellange van
15 km en twee langere van 25 en 40 km. Van elke route was een duidelijke beschrijving aanwezig en bovendien waren de twee langste routes
ook nog met pijlen aangegeven. Wij troffen het met het weer, niet te
koud maar ook niet te warm en geen regen, dus ideaal om een flinke
wandeling door de Friese Wouden te maken.
Zo dachten de wandelaars er blijkbaar ook over, want hoewel ze pas om
acht uur mochten starten stonden de eersten om ruim zeven uur al te
wachten. Zij moesten dus nog even geduld hebben, maar om acht uur
konden de deelnemers aan de 25 en 40 km dan toch van start. Om half
tien meldden de wandelaars voor de 7 en 15 km zich. Vooral voor de 15
km was veel belangstelling, een mooie training voor een langere tocht.
Bij de 40 km waren onderweg drie rustplaatsen, bij de 25 twee en bij de
15 één. De tochten gingen deze keer richting Westerkwartier en ook
daar zijn leuke wandelingen te maken. Wij hoorden na afloop ook nu
weer veel positieve geluiden en waren zelf ook dik tevreden met de 427
deelnemers aan deze tocht.

Avondfietsdriedaagse
Van 6 t/m 8 juni hadden wij dit jaar als fiets- en wandelcommissie weer
vier leuke routes uitgezocht, want je moet altijd één extra voor reserve
hebben. Zo hadden wij de Klettentocht richting Drachten, de Leidijk-,
Trimunt- en Fianentocht die alle drie over de grens richting Westerkwartier gingen. En dan hoop je weer op het succes van vorig jaar. Maar
helaas.... Na weken prachtig zomerweer kwam er plotseling een zware
stormdepressie, precies op de eerste dag van deze fietstocht. Toch
waren er nog acht doorzetters die het deze avond aandurfden. Op de
derde dag was het mooi weer en toen kwamen er nog eens acht bij die
ook op de reserveavond hun route hebben gefietst. Over de mooie
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routes waren ze allemaal prima te spreken en wij gaan er van uit dat de
weergoden ons volgend jaar beter gezind zullen zijn, dus wij gaan
gewoon door.

Brocante markt
Omdat De Spitkeet veel dubbele voorwerpen in de collectie heeft zitten,
besloten enkele vrijwilligers om een brocante markt te houden. Spullen
uit grootmoeders tijd werden voor een schappelijke prijs te koop aangeboden. Dat er veel liefhebbers voor brocante spulletjes zijn, bleek uit
de grote belangstelling die er voor deze markt was. Het initiatief is
daarom voor herhaling vatbaar.

Harmonicafestijn
Harmonicamuziek in en om openluchtmuseum De Spitkeet, hoeveel
mooier kun je het krijgen. Het instrument, in deze omgeving beter
bekend als de trekzak, is iets wat vroeger veel in de armere streken
werd gebruikt bij bruiloften en feesten, maar ook thuis werd er veel
door de mensen op gespeeld. Een berucht iemand als Durk Tabak was
een zeer gerespecteerde speler.
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De Loekpoedels, bekend van het harmonicafestijn en de Ierse avond in
de Lantearne in Surhuisterveen, organiseerden op 8 juli in samenwerking met De Spitkeet een open harmonicadag. Deze dag was bedoeld
voor harmonica, Steirische harmonica en accordeon. Op het terrein en
in het Skieppehok kon men muziek maken zoveel men wilde. Hier was
geen open podium, het was alleen vrij spelen. Van 11.00 tot 17.00 uur
konden de bezoekers genieten van deze muziek en dat hebben ze met
volle teugen gedaan. Het was weer als vanouds een gezellige drukte op
het hele terrein van De Spitkeet.

Tuinenfietstocht
Op zaterdag 15 juli werd vanuit De Spitkeet de jaarlijkse tuinenfiets- en
autotocht georganiseerd. Vanaf 10.00 uur kwamen de eerste tuinliefhebbers binnen en tot 14.00 uur liep het geregeld door. Ieder kreeg een
duidelijke routebeschrijving mee waarop de acht tuinen die men kon
bezoeken stonden aangegeven. Al weken van tevoren waren deze
mensen gevraagd of ze op deze dag hun tuin open wilden stellen voor
de deelnemers aan de tuinentocht. Ze hadden dan ook hun uiterste best
gedaan om te zorgen dat hun tuin een bezoek waard was en getuige de
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enthousiaste verhalen van de deelnemers was hun dat zeer goed gelukt.
Men was vol lof over de grote landschapstuinen maar ook over de
kleine tuinen in het dorp. In totaal hebben 140 liefhebbers deze dag
weer heel veel moois gezien en bovendien genoten van een mooi fietsof autotochtje door deze mooie omgeving.

Zomer fiets- en wandeltochten
Op zaterdag 19 augustus organiseerden wij onze jaarlijkse fiets- en
wandeltochten. Al weken van tevoren waren wij als fiets- en wandelcommissie bezig om enkele leuke routes uit te zoeken. Uiteindelijk
vonden we twee wandelroutes (13 en 25 km) en twee fietsroutes ( 35
en 50 km). De wandelroutes gingen via de Mûntsegroppe, Rottevalle,
Boelenslaan, Drachtstercompagnie; de korte fietsroute ging ook via
Rottevalle richting Drachtstercompagnie, terwijl de langste richting
Beetsterzwaag, Kortehemmen en Drachten liep. En dan hoop je natuurlijk dat Piet mooi weer voorspelt, maar zijn vooruitzichten waren niet
erg positief. Gelukkig viel het mee. Een groot deel van de dag scheen de
zon, er viel slechts een enkel buitje en met een elektrische fiets hadden
de deelnemers weinig last van de stevige wind. Tegen twee uur hadden
we dan ook 200 wandelaars en fietsers ingeschreven, meer dan we
hadden verwacht. En terwijl de laatsten voor hun 35 km vertrokken
kwamen de eerste wandelaars al weer terug, vol lof over de mooie
route en de bijzondere rustplaats onderweg. Langzamerhand kwamen
meer deelnemers terug en heel vaak hoorden wij dat zij op paden
hadden gefietst waar ze nog nooit waren geweest. Dat gold vooral voor
de fietsers van de 50 km, die via Drachten, Olterterp, Kortehemmen,
Boornbergum en Smalle Ee een prachtige route hadden gevolgd. Een
volgende keer zijn ze zeker weer van de partij.

Oude ambachten
Na maandenlange voorbereidingen was het dan eindelijk zover. De oude
ambachtendag van De Spitkeet kon beginnen. Iedereen had zijn uiterste
best gedaan om er weer wat moois van te maken en dan hoop je natuurlijk op mooi weer, want dat is voor zo'n activiteit onmisbaar; maar
de berichten waren niet geweldig. Gelukkig viel het ook deze keer weer
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mee. Om tien uur stond iedereen klaar om de gasten te ontvangen en
die kwamen al snel. Er was voor hen dan ook van alles te beleven en te
zien. Zo konden ze hun baard laten bijwerken bij de barbier, lekkere
gerookte vis kopen, zien hoe turf werd gemaakt, hoe lijnolie uit vlaszaad
werd geperst, hoe een rietdekker zijn werk deed, hoe uit vlas een draad
voor linnen werd gesponnen, enzovoort. Maar ook konden ze zich in
oude kleding laten fotograferen, konden de kinderen een ritje maken in
de bokkenwagen of heerlijk zweven in de zweef en spelen in de speeltuin. En voor wie zin had in iets lekkers waren er lekkere pannenkoeken,
gehaktballen, bonensoep, broodje worst of beenham en natuurlijk bij
de bar koffie met appelgebak.

Heel bijzonder was deze keer een groep die op hun oude fietsen een
aantal ritjes door het themapark maakte en solexrijders die speciaal op
deze dag een bezoek aan ons museum brachten. Ook de groepen die
het feest met hun muziek opluisterden, hadden over belangstelling niet
te klagen. Als afsluiting van dit feest werd ook nu weer het boelgoed
gehouden en ook daar was veel belangstelling voor. Veel voorwerpen
gingen vlot van de hand. In totaal kwamen er deze dag ruim 900 bezoekers en dat was een zeer goed resultaat te noemen.
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Fruitdag
Op zaterdag 30 september hielden wij in samenwerking met de “Vrienden van het Oude Fruit” onze jaarlijkse fruitdag. Dat deze activiteit
steeds bekender wordt, is duidelijk te merken aan het aantal bezoekers.
Ieder jaar kunnen wij meer belangstellenden begroeten. Er was dan ook
weer veel te doen, te zien, te proeven en te kopen. Allereerst was er
een grote tentoonstelling van fruitrassen, waar bezoekers hun eigen
meegebrachte fruit konden laten determineren. Daarnaast de verkoop
van fruit van de boomgaard van De spitkeet die bestaat uit ruim 30
appel- en perenbomen van oude rassen. Ook kwekerij de Baggelhof uit
Terheijl, waar historische fruitrassen worden gekweekt, was present.
Behalve fruit waren er mooie bloemstukken, zaad van diverse rassen
bonen en historische groenten van Wâldfarming, woudbonen,
biologische honing en appelsap van onder andere spitkeetappels.

in het midden de beide winnaars van de langste schil
En natuurlijk ontbrak ook dit jaar het wedstrijdelement niet. Allereerst
de vraag: Wie bakt de lekkerste fruitcake. Er waren 5 heerlijke cakes,
maar de lekkerste was van Astrid Janse uit Harkema. Zij kreeg een
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prachtig boeket bloemen mee naar huis. De tweede wedstrijd was: Wie
maakt de langste appelschil. Dat waren deze keer Annie Weening uit
Harkema en Tjitte Groothof uit Boelenslaan, beide met een schil van
160 cm. Ook zij konden een leuke prijs in ontvangst nemen.

Museumkidsweek
In de herfstvakantie was het museumkidsweek. Dat betekende dat in
ruim 200 musea in Nederland activiteiten werden georganiseerd voor
de jeugd. Eén van die musea was uiteraard De Spitkeet. De leden van de
activiteitencommissie hadden een leuk programma bedacht. Het thema
van deze week was ‘griezelen’ en dus waren er ook knutselwerkjes
bedacht die met dat thema te maken hadden. Zo konden de kinderen
van een w.c.-rol, zwart papier en een paar glinsterende oogjes een
heuse vleermuis maken. Ook konden ze van een prop wol, een lap witte
stof, een paar touwtjes en een tak een ‘spook’ maken dat met behulp
van de touwtjes en het stokje kon “vliegen” en werd van een denneappel en chenilledraad een spin gemaakt, beplakt met felle ogen, een
leuk gezicht. De jongste kinderen die graag naar buiten wilden, kregen
een eierdoosje mee dat ze eerst hadden versierd met foto's van natuurlijke voorwerpen die ze op het park moesten zoeken, zoals een
kastanje, een eikenblad, een dennenaald, enz.
Voor de oudere jeugd was er een leuke speurtocht. Op een aantal
plaatsen hingen letters waarmee ze na afloop een woord konden
maken. Bovendien stond er in het speurtochtboekje een woordzoeker
waar tenslotte een woord overbleef. Na het uitvoeren van deze
opdrachten wachtte in het Skieppehok een tractatie. In totaal kwamen
er voor deze kidsweek 457 bezoekers, waarvan 270 kinderen. Ze hebben
zich prima vermaakt.

Spokentocht
Woensdagavond 25 oktober was het ‘feest’ op De Spitkeet. Ingrid
Hoogendoorn, één van onze vrijwilligers, had voorgesteld om in verband
met het thema ‘griezelen’ van de Museumkidsweek een spokentocht te
organiseren. Overdag komen de hele week de jongste kinderen om in
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het Skieppehok allerlei griezelbeestjes te maken en daarom leek het ons
een goed idee om op deze avond voor de oudere jeugd deze tocht te
organiseren. Van tevoren werd een grote groep vrijwilligers en andere
medewerkers op vakkundige wijze geschminkt, inderdaad zeer griezelig.
Om zeven uur stond, lag, hing, liep ieder op zijn of haar post en kon het
feest beginnen. De bezoekers werden verwelkomd door twee ‘goede’
feeën en zouden dan in groepjes van 5 of 6 eerst luisteren naar een
spookverhaal om daarna te genieten van de ‘echte’ spoken en griezels.
Van dit mooie plan kwam niet veel terecht, want het liep storm en
daarom was het niet mogelijk om in kleine groepjes het donker in te
gaan. Dat zou te lang duren. Dus werd het al snel één en al drukte op
het park. Overal hoorde je gegil en bange kreten wanneer er plotseling
iemand van de galg stapte of in een doodskist enge geluiden maakte.
Op het armenkerkhof liepen twee geesten rond met een griezelige
‘baby’ in een kinderwagen, in de spitkeet woonden twee mensen die
elkaar en ook de bezoekers soms met bijl en mattenklopper te lijf
gingen; in het pikehok zat een man te smullen van een levend hoofd en
zo waren er nog heel wat meer enge zaken te beleven. In totaal hebben
300 mensen deze leuke avond beleefd en die kwamen na hun griezeltocht met enthousiaste verhalen terug. Zoiets wilden ze wel eens weer.

de organisatie van de fiets- en wandeltochten
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Stamppotfiets- en wandeltocht
Op zaterdag 28 oktober hielden wij de laatste activiteit gedurende het
openingsseizoen van 1 april tot 1 november. Dat was traditiegetrouw de
stamppottocht. Voor de wandelaars hadden we deze keer drie routes
uitgezet van 8, 15 en 25 km. De fietsers konden kiezen uit 25 en 40 km.
De officiële starttijd was 10.00 uur, maar omdat Piet Paulusma de hele
week al buien en een stevige wind had voorspeld, hadden wij er geen
moeite mee dat men eerder vertrok. Misschien waren ze dan voor de
buien terug. In de loop van de morgen meldden zich in totaal 150
deelnemers. Dat waren er minder dan de twee voorgaande jaren, maar
gezien de sombere weersvoorspellingen viel het ons nog mee. De
oudere fietsers kozen vooral voor de 40 km. Bijna iedereen had een
elektrische fiets dus een beetje wind was geen probleem. Zij reden
richting Stroobos, Lutjegast en dan via Opende terug, vaak over voor
hen tot dan toe onbekende paden. De wandelaars van de 25 km liepen
richting Augustinusga, Stroobos, Surhuizum en dan terug naar Harkema.
De 15 km ging ook richting Augustinusga, terwijl de 8 km over rustige
wegen en paden tussen Harkema en Eastermar liep. Als je dan een paar
uur gefietst of gewandeld hebt, smaakt de boerenkool- of zuurkoolstamppot met een flinke worst natuurlijk heerlijk. Het was dan ook tot
ver in de middag gezellig druk in het Skieppehok en zoals altijd kregen
we ook nu weer veel bedankjes voor de mooie routes en de lekkere
maaltijd.

Winterfair
Van 13 t/m 16 december werd bij De Spitkeet de jaarlijkse winterfair
georganiseerd. Al maanden van tevoren zijn vrijwilligers begonnen met
de voorbereidingen. Thuis werden door de heren leuke artikelen van
hout gemaakt, dames zaten druk te breien of te haken en te borduren,
terwijl één van onze creatieve dames onze verkoopsters in leuke
Dickenskleding had gestoken. Ook de vogels werden niet vergeten, voor
hen werden prachtige taarten van vet en zaden ‘gebakken’. En voor de
kerststukken moest er voldoende groen in voorraad zijn, dus wie een
conifeer of een andere struik wilde verwijderen kon deze planten bij De
Spitkeet kwijt. En als 13 december dan in zicht komt moet er een roos-
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ter worden opgesteld: Wie doet wat en wanneer, want deze winterfair is
iets heel anders dan een kerstmarkt.
In het Skieppehok stond een groot aantal mooie kerststukken opgesteld
en bovendien veel andere leuke artikelen. In de verschillende huisjes
werden diverse activiteiten georganiseerd. Voor volwassenen waren er
twee avonden waarop ze kerststukken konden maken, de jeugd kon
leuke pindapopjes maken of een grote koek versieren met allerlei
lekkers, en ook voor de inwendige mens werd gezorgd: de gehaktballen,
snert en oliebollen gingen vlot van de hand. In één van de huisjes stond
een kist met boodschappen waar men de totaalprijs van moest raden.
Voor € 1,- kon men de complete inhoud winnen. De gelukkige was Geke
van der Veen uit Surhuisterveen. Zij noteerde € 46,- , dat was 2 cent
naast de werkelijke waarde. Ook kon men bij de loterij een dagtocht
voor twee personen winnen, aangeboden door de firma Dalstra. De
winnaar was S. Pitstra uit Burgum.

Dat deze fair door de bezoekers erg gewaardeerd wordt blijkt wel uit de
vele enthousiaste reacties. ‘Veel leuker, gezelliger en gemoedelijker dan
de meeste kerstmarkten’. Bovendien trokken wij ook dit jaar weer
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bezoekers uit heel Fryslân en ook in Drenthe en Groningen weet men
ons te vinden. In totaal kregen wij 1320 bezoekers en daar waren wij
best tevreden mee.

Snertwandeltocht
Tweede kerstdag, voor De Spitkeet de vaste dag van de kerst (snert)
wandeltocht. Net als voor iedere activiteit moeten ook voor deze tocht
van tevoren een aantal zaken worden geregeld zoals de routes, de snert,
de horeca en het parkeren. Om in deze mooie omgeving van Harkema
mooie routes te vinden is geen probleem. De streek tussen Harkema en
Eastermar met zijn eeuwenoude zandwegen en boomwallen leent zich
uitstekend voor een leuke wandeling. Wij hadden dus vrij snel drie
mooie wandelingen op papier, een korte van 7, een middellange van 12
en een lange van 20 km. Ook was het geen probleem om bij de twee
langste routes halverwege een rustplaats te vinden. Theetuin De Welp
in Eastermar werkte graag mee.
Om voldoende snert in voorraad te hebben moesten onze snertkokers
enkele weken druk aan de slag, want wij serveren onze wandelaars
zelfgemaakte snert. Gezien de aantallen deelnemers van voorgaande
jaren moesten wij voor ongeveer 600 personen in voorraad hebben en
dat is gelukt. De vriezer zat op tijd vol. Gelukkig hebben wij bij De
Spitkeet een groot aantal vrijwilligers en daardoor lukte het prima om
voor de inschrijving, de horeca en het parkeren voldoende
medewerkers te vinden. Maar één belangrijke zaak kunnen wij niet
regelen en dat is het weer. De voorspelling voor deze dag was een week
lang ongeveer hetzelfde: Een aantal buien en ook wat zon. En dan hoop
je maar dat de zon het zal winnen. En gelukkig was dat het geval. 's
Morgens eerst wat grijs en regenachtig maar tegen tienen, de officiële
starttijd, kwam de zon meer en meer tevoorschijn en met de buien viel
het reuze mee. Daardoor stonden al ruim voor tien uur de eerste
wandelaars in de startblokken en konden ze mooi op tijd vertrekken.
Dat ging in de loop van de morgen en ook tot twee uur 's middags mooi
door. In totaal konden wij 470 deelnemers inschrijven en daar waren wij
best tevreden mee. Net als voorgaande jaren kozen ook deze keer de
meesten voor de 7 km, vaak waren dit familiegroepen of gezinnen met
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jonge kinderen die er deze middag graag even op uit wilden. Ook
merkten we net als andere keren dat onze wandelaars niet alleen uit de
directe omgeving komen. Uit heel Fryslân en uit het Groningse
Westerkwartier kwam men naar Harkema, vaak waren dit vaste gasten
die weten dat je hier mooi kunt wandelen. Maar onze meest bijzondere
gast was dit jaar een jonge vrouw uit Hongarije die als toerist in Fryslân
was en graag aan deze wandeling wilde deelnemen. Behalve deze
Hongaarse hadden wij ook enkele Canadezen die hier op familiebezoek
waren en zo kreeg deze tocht een internationaal tintje.

Wij waren tevreden over het aantal deelnemers, maar die waren, net
als vorige keren, ook weer zeer tevreden over de leuke routes en de
lekkere snert. Doordat de wande-laars gespreid tussen tien en twee uur
waren vertrokken, kwamen ze ook gespreid over de middag weer terug
en verliep alles ook in het Skieppehok vlot. Na een kop lekkere snert en
een ‘tot volgend jaar’ vertrok iedereen tevreden naar huis.
namens de activiteiten- en de fiets- en wandelcommissie, Jan de Vries
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In memoriam
Andries van der Zwaag
Op 14 april overleed onze vrijwilliger Andries van der Zwaag op 52-jarige
leeftijd. In februari 2015 begon hij met zijn werkzaamheden voor De
Spitkeet. Hij was toen al ziek en kwam in de molen terecht voor allerlei
onderzoeken, omdat niet snel duidelijk was wat hem mankeerde. Hij
werkte bij ons in de horeca en deed dat met veel plezier, was spontaan
in het ontvangen en bedienen van de gasten en zette door ondanks zijn
lichamelijke klachten. Tijdens de winterfair van 2015 en 2016 was hij de
kerstman; toneelspelen was zijn lust en zijn leven, dus deze rol lag hem
goed. Ook bij de toneelvereniging Harkjemar kon hij zich uitleven en
natuurlijk speelde hij mee in het openluchtspel op het Themapark. Op
het laatst was hij te zwak om bij De Spitkeet zijn normale werk te doen,
maar hij had een positieve instelling en kwam hier als hij kon, ondanks
zijn longfibrose die hem danig parten speelde. Wij wensen Houkje en de
kinderen sterkte om dit verlies te dragen.
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Een stukje historie
In de milenniumeditie van de Kollumer Krant stond een aantal interessante artikelen over de toestanden in deze omgeving van ongeveer 100
jaar geleden. Enkele daarvan willen we graag doorgeven omdat ze een
beeld geven van de toestand in Harkema en omstreken van begin 1900.

Als eerste een stukje van 4 maart 1905
Harkema-Opeinde:
De woning te Harkema Opeinde, die in één uur werd gebouwd, mocht
niet blijven staan. Ze was te na aan den straatweg zoodat de paarden er
voor schrikten. Men heeft ze nu ‘verbracht’ wat verder van den straatweg, wat ook in zoowat dezelfde tijd kon geschieden. 't Is een in den
grond gegraven gat met schuin oplopend dak er op. In de heide aldaar
vindt men nog tientallen van menschelijke woningen, die eigenlijk voor
honden of varkens niet goed genoeg zijn.
Op 15 maart 1902 lezen we het volgende
Surhuisterveen:
Als er lui zijn die klagen dat het zo moeilijk is in den tegenwoordigen
tijd om onderdak te komen, dan moesten ze eens een kijkje nemen in
de heide onder Surhuisterveen. Dinsdagmorgen begonnen een paar
mannen daar met eene woning en woensdagavond waren ze onderdak.
Zelfs de steenen er voor moesten ze maken, als echte Fries mop, anders
gezegd heidespitten. En dit is nog niet op zijn vlugst. 't Is meermalen
gebeurd dat men 's morgens met eene woning begon te bouwen en 's
avonds er in zat te koffiedrinken.
Iets heel anders op 23 december 1903
Kooten:
Iemand te Kooten paste op zijn aardappelhoop. Met geladen geweer lag
hij in de nabijheid in een wal. Drie nachten hield hij de wacht, maar er
kwam niets. Den vierden nacht kwamen er zes mannen met twee honden. Twee der mannen hadden geweren en hielden de wacht, terwijl
vier de zakken vulden. De man die op de aardappelen paste durfde zich
niet te verroeren en zat in duizend angsten dat de honden hem zouden
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ontdekken. 't Is bekend dat aardappeldieven er bij troepjes, gewapend
en met honden op uit gaan.
En dan 21 februari 1903
Houtigehage:
Te Houtigehage is eene betrekkelijk nog jonge arbeidersvrouw reeds......
tsjoenster. Eene vrouw kwam bij haar koffiedrinken, kreeg er een snee
wittebrood enz. bij en werd ineens zo raar. Natuurlijk ‘betsjoend’ en een
buurman van haar ging dadelijk om duiveldrek op den loop, dat is er
zo'n best middel tegen.
Tenslotte een bericht van 15 februari 1911
Harkema-Opeinde:
De Woningvereniging in Achtkarspelen gaat op een stuk heide te Harkema-Opeinde 4 arbeiderswoningen bouwen. Bij elke woning komt plm.
70 are heide. De huurders zullen dezen grond tegen een daggeld ontginnen, krijgen de twee eerste jaren gratis kunstmest om den grond productief te maken en om ze spoedig in staat te stellen kleinvee te houden. De jaarlijksche huur van elk perceel ( huis + grond) bedraagt f 60,-.
Op die manier wordt de ontginning en het boerenbedrijf bevorderd.

Tekening van Jelle Dam van een spitkeet
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Trio en Fablo vestigen zich in Harkema
Eind jaren vijftig van de vorige eeuw begon de industrialisatie in Harkema op gang te komen. Het dorp ging een nieuwe fase in. Twee bedrijven die zich hier vestigden waren Trio en de Fablo.
De Feanster 7-10-1958: De N.V. Trio-rotanindustrie uit Noordwolde wil
in Harkema-Opeinde een proef nemen voor de eventuele vestiging van
een nevenbedrijf in die plaats. Men zal binnenkort starten in het gereformeerd evangelisatiegebouw in Harkema-Opeinde, waarover men
voorlopig de beschikking zal krijgen. Men begint met tien mensen. De
directie heeft voor een eventuele vestiging haar oog laten vallen op een
terrein op de hoek van de Betonweg-Nieuweweg in Harkema. Op dit
terrein zal, wanneer de proef slaagt, een loods kunnen worden gebouwd. De verwachting is, dat het nieuwe bedrijf, wanneer het eenmaal op volle toeren draait, plaats kan bieden aan een zestig werkkrachten.
De Feanster 27-5-1961: Het gaat goed met de industrie in HarkemaOpeinde, het dorp waarvan de officiële rapporten tien jaar geleden het
uitsterven voorzagen. Gisteravond heeft de heer A. van Heek uit Enschede de tweede uitbreiding geopend van het filiaal van het overhemdenbedrijf der N.V. P.J. Blom, de eerste Nederlandse fabriek van overhemden en pyjama’s, merk Fablo. Drie en een half jaargeleden begon
dit Friese nevenbedrijf hier met tien meisjes in een leegstaand kerkgebouwtje. In juni 1958 volgde een eerste uitbreiding die het aantal werkneemsters op 40 bracht, en thans is er een nieuw gedeelte bijgekomen,
dat een oppervlakte van 256 vierkante meter heeft en dat het aantal
meisjes tot 87 heeft doen stijgen. En reeds zijn er plannen, zo deelde de
heer S. Spinder, de bedrijfsleider, ons mee om het aantal werkneemsters in de loop van dit jaar tot maximum - dat is 120 - op te voeren.
De meisjes komen voor zeventig procent uit Harkema-Opeinde en voor
de rest uit de omgeving. De overhemden komen gesneden naar het bedrijf en worden hier genaaid en om vervolgens naar Enschede te worden vervoerd, waar de expeditie plaatsvindt. De capaciteit bedraagt
4.000 stuks per week. Het aanbod van meisjes is redelijk.
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Programma 2018
Datum

Activiteit

1 april t/m 31 oktober

Tentoonstelling ‘Mei griffel en laai’

26 januari

Bijzondere verhalen vertellen

27 feb. t/m 2 maart

Help Pake en Beppe de vakantie door

10 maart

NL doet

2 april

Spitkeetpaasfeest

14 en 15 april

Museumweekend

5 mei

Spitkeetwandeltocht

26 mei

Jubileumconcert Folkkoor ‘It Wâldfolk’

12 t/m 15 juni

Fietsdriedaagse

12 t/m 15 juni

Brocante markt

7 juli

Harmonicafestijn

21 juli

Tuinenfietstocht

18 augustus

Landgeitenkeuring

18 augustus

Zomer fiets- en wandeltochten

25 augustus

Brommels Bramenfestijn (volksverhalen)

29 augustus

Paard- en wagenritten

1 september

Oude ambachtendag

12 t/m 30 september

Iepenloftspul ‘De Oerbliuwers’

29 september

Fruitdag

8 oktober

Lezing ‘Ontstaansgesch. Fryske Wâlden’

14 oktober

Excursie door het landschap met IVN

23 t/m 26 oktober

Museumkidsweek / Herfstactiviteit

27 oktober

Stamppotwandel- en fietstocht

12 t/m 15 december

Winterfair

26 december

Snertkuiertocht
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Alle activiteiten worden in de pers aangekondigd en staan tevens vermeld in het Toeristisch Informatieboekje van Surhuisterveen.

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 vragen 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
Simon Hoeksma
Anne Ytsma
Ingrid de Haan
Freerk de Vries
Margreet de Vries

Drogeham
Drogeham
Drogeham
Harkema
Surhuisterveen
Surhuisterveen

voorzitter
secretaris en pr
penningmeester en registratie
activiteiten
bouw en onderhoud
horeca

Beheerder
Renneke Wiersma

ADRESWIJZIGINGEN GRAAG DOORGEVEN AAN:
INFO@DESPITKEET.NL
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