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OPEN DAG
VOOR DONATEURS,
SPONSORS en RELATIES

Op zaterdag 18 april van 10.00 tot 17.00 uur,
heten wij alle donateurs, sponsors en relaties welkom om de nieuwe ontvangstruimte te bezichtigen
De koffie en thee staan klaar
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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 19e en het begin van de 20e 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

Voorwoord
Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag over 2019. Het was
weer een drukte van belang bij De Spitkeet. Dat gold voor het museumbezoek, maar ook voor de bouwactiviteiten. Dankzij de inzet van onze
beheerster en de vele vrijwilligers is het een goed jaar geworden met
maar liefst 19.301 bezoekers.
Graag willen we ook alle donateurs en sponsors bedanken die het museum financieel of materieel ondersteund hebben. Zonder deze steun
zou het museum niet kunnen draaien.
Wij wensen u veel leesplezier en hopelijk tot ziens bij De Spitkeet.
De foto’s die in dit verslag staan zijn van Anneke van der Veer, Leffert
Nicolai, Doede Westra en Geert Huisman.
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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 op vertoon van de donateurskaart en als de bijdrage minimaal € 15,- per jaar bedraagt.
Informatie over de activiteiten via de e-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.

Sponsors (jaarverslag en overig)
Diverse bedrijven hebben ons het afgelopen jaar gesteund in natura of
in geld voor bouw en onderhoud, activiteiten en dit jaarverslag. Dit zijn:
Glashandel en -bewerking Hoekstra
Douwes Machines
Vekam Houtbouw
Bouwbedrijf U. Veenstra
Autoschadeservice De Haan
Pluimveevangbedrijf Van der Veen
Bijkon Staal- en Systeembouw
AJ Catering & Meer
Slagerij Alie en Brenda
Instituut voor Permanent Make up
Autobedrijf Van der Meer
Dam Hout
René Hiemstra Tweewielers
Garage Klaas de Haan
Hair Reset Instituut Jantien
Salon Aphrodithe
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Harkema
Harkema
Harkema
Harkema
Harkema
Harkema
Harkema
Harkema
Harkema
Harkema
Harkema
Harkema
Harkema
Harkema
Harkema
Harkema

Sinkel
Pultrum Auto’s
Verzinkerij Schippers
Agrarisch Centrum De Leijen
Tjoelker Fixet-Hubo
A.J. van der Bijl, uw warme bakker
Zonwering Van der Veen
Tillwood Industriële Verpakkingen
Tabak Keukens

Harkema
Harkema
Harkema
Drogeham
Opende
Kollum
Surhuisterveen
Buitenpost
Drachten

Drukkerij Mulder
Zagerij en Houthandel Jagersma
Boomkwekerij Bosma
Hoeksma’s Schildersbedrijf
HHS Tuinmachines
Dalstra Reizen
Maklo Handel en Verhuur
EDS Feestverlichting
Tegelhandel L. van Dekken
Rietdekkersbedrijf Jelle Batema
Bouwbedrijf Kootstra Van der Veen
Poeisz Supermarkt
Hoveniersbedrijf Andries Nicolai
Rijpma Siersmederij
Steenhouwerij De Vries
Paviljoen De Leyen
VMTA Bedrijfshulpverlening
Stertil B.V.
St. Woningbouw Achtkarspelen (SWA)
Rabobank
Spavo
De Compagnons
Dhr. H. Elzinga (schaapscheerder)
Dhr. F. Roest (veearts)

Surhuisterveen
Boelenslaan
Boelenslaan
Surhuisterveen
Surhuisterveen
Surhuisterveen
Harkema
Harkema
Harkema
Sumar
Harkema
Harkema
Harkema
Surhuizum
Buitenpost
Rottevalle
Surhuisterveen
Kootstertille
Buitenpost
Surhuisterveen
Surhuisterveen
Rottevalle
Surhuisterveen
Drogeham

Verder zijn er nog diverse andere bedrijven die een bijdrage in natura
hebben gegeven. Graag willen we iedereen bedanken voor de bijdrage.
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Van de bestuurstafel
Bezoekers
De Spitkeet heeft een succesvol jaar achter de rug. Er kwamen in 2019
maar liefst 19.301 bezoekers over de vloer. Dat is weliswaar minder dan
het jaar daarvoor, maar toen vond er een openluchtspel plaats dat
maar eens in de drie jaar wordt georganiseerd. Zonder deze incidentele
activiteit waren er in 2018 16.600 bezoekers. Dat betekent dat het bezoekersaantal in 2019 ten opzichte van 2018 is toegenomen met 2.701
personen. Deze toename zit hem vooral in de bezoekers die een speciale activiteit hebben bezocht. Vanwege het slechte weer was er minder
deelname aan de fiets- en wandeltochten. Activiteiten die meer dan
1000 bezoekers trokken, waren de pake en beppeweek, de paasactiviteit, de oude ambachtendag, de museumkidsweek en de winterfair.
In tien jaar tijd is het bezoek aan De Spitkeet verviervoudigd van 4.760
bezoekers in 2009 tot 19.301 belangstellenden in 2019. Het bestuur is
uiteraard zeer tevreden over deze ontwikkeling en wijt het grote succes
vooral aan de enorme inzet van de 90 vrijwilligers. De bezoekersaantallen van de laatste tien jaren op een rij geeft (exclusief het iepenloftspul
en de heidepreek) het volgende beeld:

bezoekersaantallen
20000
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Bezoekers algemeen
Fiets- en wandeltochten
Egelpad
Jaarlijkse activiteiten
Fietstochten externen
Iepenloftspul en heidepreek

2019
8.524
995
558
8.398
826
0

2018
8.113
1.630
291
6.566
0
3.518

Bezoekersenquête
Het afgelopen jaar hebben we een kleine bezoekersenquête gehouden
waar 149 mensen aan deel hebben genomen. Dit waren bezoekers die
speciaal voor een bezoek aan het museum kwamen, dus niet voor een
van de activiteiten. Dit gaf het volgende beeld. De eerste vraag was:
Hoe hebt u De Spitkeet ontdekt?

Hoe hebt u De Spitkeet ontdekt
gehoord van anderen 22%
folder 20%
krant 9%
internet 27%
anders 21%

De krant werd het minst genoemd, maar die is waarschijnlijk vooral belangrijk voor het maken van publiciteit voor de activiteiten.
De tweede en laatste vraag was: Uit welke plaats komt u? Gerubriceerd
naar regio gaf dit het volgende beeld:
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Waar komt u vandaan
Fryslân 37%
Groningen/Drenthe 12%
Overig Nederland 43%
Buitenland 8%

Er komt dus veel bezoek van buiten Fryslân. In de meeste gevallen zullen dit vakantiegangers zijn geweest, die ergens op een camping of vakantiepark verbleven. De buitenlanders kwamen uit België, Malta, Zwitserland, Wales en Australië.
Bestuur
Het bestuur bestond dit jaar uit 6 personen. Margreet de Vries heeft
om persoonlijke redenen aan het eind van het jaar bedankt als bestuurslid. Wel blijft zij vrijwilliger. Het bestuur kwam bijna maandelijks
bijeen. Daarnaast kwam het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en
penningmeester) eveneens nog regelmatig bijelkaar.
Ook dit jaar kreeg het bestuur weer ondersteuning van diverse commissies en werkgroepen: fiets- en wandelcommissie, activiteitenwerkgroepen, coördinatiecommissie horeca, bouw- en onderhoudscommissie,
collectie- en registratiecommissie en de werkgroep oude fruitrassen.
Daarnaast waren er enkele tijdelijke commissies actief, zoals de bouwcommissie en de inrichtingscommissie.
Beheerster
Het bestuur wordt ondersteund door een beheerster in de persoon van
Renneke Wiersma. Zij is de spin in het web van onze organisatie en
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heeft vooral een coördinerende functie. Daarnaast verricht zij ook administratieve taken. Zij heeft een aanstelling voor 32 uren.
Tuinmannen
Onze tuinman Fokke Hansma mag genieten van zijn pensioen. Vanaf
plm. 2000 heeft hij samen met Theo Jager, en de laatste twee jaren met
Martin Postmus, het park altijd keurig onderhouden. Het bestuur is
hem daar zeer erkentelijk voor. Op 23 december was z’n laatste werkdag. We zullen hem echter nog regelmatig zien, want hij wordt nu vrijwilliger. In 2020 zullen Theo en Martin het park met z’n tweeën onderhouden.

Fokke Hansma in actie als strater
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. Op dit moment zijn er ongeveer 90 vrijwilligers actief.
Horeca
Een coördinatiegroep regelt het horecagebeuren, dat wil zeggen de inkoop, de inplanning van de vrijwilligers, het maken van afspraken met
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groepen bezoekers en een deel van de administratie. De coördinatiegroep wordt bijgestaan door een groot aantal vrijwilligers die bij toerbeurt in de keuken actief zijn of achter de bar staan en de rol van gastheer/-vrouw vervullen.
Oude fruitrassen
Ook in 2019 hebben vrijwilligers van de werkgroep oude fruitrassen de
bomen in de fruithof onderhouden en 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 opgehaald
door ‘Fryske Frucht’ die er appelsap van maakt. En deze appelsap is dan
onder andere weer te koop bij De Spitkeet.
Educatie
De Spitkeet doet veel aan educatie. Het afgelopen jaar brachten 9
schoolklassen (325 leerlingen) een bezoek aan het park. Zij kregen een
rondleiding onder leiding van een gids. Daarnaast hebben 24 schoolklassen met kinderen uit de groepen 3 en 4 (558 leerlingen) deelgenomen aan het in 2018 geopende Egelpad. Dit is een speurtocht met opdrachten op het gebied van natuur en historie. Kinderen die met hun
(groot)-ouders het park bezoeken kunnen meedoen aan een puzzeltocht met vragen over wat er in het museum te zien is.
Overige commissies en vrijwilligersgroepen
De activiteiten werden altijd georganiseerd door een aparte commissie.
Daar er zo langzamerhand heel wat activiteiten bij De Spitkeet georganiseerd worden, is besloten de activiteitencommissie op te heffen en
per activiteit een werkgroep samen te stellen. Dat heeft in 2019 goed
gewerkt. Verder zijn enkele vrijwilligers bezig geweest met het opzetten
van de draaiboeken voor activiteiten. Voor de fiets- en wandelcommissie functioneert nog steeds dezelfde commissie. Een verslag van de
meeste activiteiten staat elders in dit jaaroverzicht.
Voor het rondleiden van groepen bezoekers zijn diverse gidsen actief.
Verder zijn er nog mensen die zich bezighouden met de publiciteit, de
financiële administratie, het kledingbeheer en zijn er vrijwilligers actief
bij de ondersteuning van de activiteiten en als parkeerwachter. Heel belangrijk zijn ook de interieurverzorgers die zorgen dat de huisjes en
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andere gebouwen er elke keer weer keurig netjes uit zien. Helaas hadden we het afgelopen jaar op dit gebied een te krappe bezetting, zodat
we regelmatig een beroep op andere vrijwilligers moesten doen, die gelukkig bereid waren om bij te springen. Voor de bouw en het onderhoud hebben we de bouw- en onderhoudscommissie, die ondersteuning krijgt van een grote groep vrijwilligers die meestal op woensdagmiddag aanwezig is.
NLdoet
Aan het begin van het seizoen wordt er elk jaar grote schoonmaak gehouden. Ook in 2019 hebben diverse mensen gehoor aan onze oproep
gegeven om mee te werken.

Oebele Tiekstra op z’n wagen

Paard- en wagenritten
Oebele Tiekstra uit Drachten heeft jarenlang op een dag in de zomervakantie paard- en wagenritten verzorgd. Meestal reed hij een rondje
over de Mûntsegroppe en de Skieppedrifte. Vanwege zijn leeftijd heeft
hij vorig jaar besloten om een punt achter deze activiteit te zetten. Als
dank voor z’n inzet kreeg hij van De Spitkeet een speciale attentie.
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Lezing en excursie
IVN De Wâlden heeft op 23 augustus een lezing en excursie gehouden
over vleermuizen. Er waren twee lezingen, één voor volwassenen en
één voor kinderen. Daarna was er een gezamenlijke excursie over het
spitkeetterrein om de vleermuizen te kunnen horen en zien.
Concerten
Het terrein van De Spitkeet leent zich uitstekend voor het geven van
concerten. De vrouwengroep ‘Noaten op’e Sang’ en de muziekvereniging ‘Uit Vriendschap’ hebben op 19 mei een koffieconcert gegeven. Enkele weken later verzorgden leerlingen van muziekschool ‘De Wâldsang’ een mooi optreden.
Publiciteit
De aankondigingen en de verslagen van de activiteiten worden steeds
in de regionale media gepubliceerd. Daarnaast besteedden ook Omrop
Fryslân en Kanaal 30 regelmatig aandacht aan De Spitkeet en waren
verschillende vrijwilligers op de radio te horen. Doede Westra, Geert
Huisman, Anneke van der Veer en Leffert Nicolai maakten regelmatig
foto’s van de activiteiten. Op You Tube staat een mooi filmpje dat in
2019 is gemaakt van de harmonicadag. Dit is te bekijken via onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=ErVmmM2dJgw&t=1893s
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
In 2017 heeft het bestuur een beleidsplan vastgesteld. In dit plan staat
vermeld waar we de komende jaren aan gaan werken. Deze plannen
zijn verwoord in een vijftigtal doelstellingen. In 2019 zijn verschillende
van deze doelstellingen gerealiseerd. Het beleidsplan is te lezen op onze
website onder het kopje ‘bestuursinfo’.
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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

Bouw en onderhoud
Ook dit jaar kunnen we weer een mooi verslag van de bouw en het onderhoud maken, aangezien er het afgelopen jaar weer het nodige is uitgevoerd. Zoals velen weten en hebben kunnen zien is onze uitbreiding
van het Lytshûs mooi opgeschoten; we kunnen wel zeggen dat we haast
klaar zijn. Door de vrijwilligers en mensen van het project ‘Re-integratie
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ is er rustig doorgewerkt
aan dit bouwproject. Met name de leermeesters, Sjoerd Wagenaar en
Sieger Laverman, verdienen een grote pluim, want je zal maar moeten
uitleggen aan mensen uit een andere cultuur hoe je moet bouwen.

Leermeester Sjoerd Wagenaar geeft uitleg
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We hebben namelijk met mensen te maken die hier als statushouder
mogen blijven en die geen enkel idee hebben hoe hier gebouwd wordt.
In hun geboorteland doen ze dit immers op een heel andere manier die
totaal niet aansluit op de wijze zoals wij dat hier doen. Maar dat het
lukt kunnen we, gezien de vooruitgang, elke dag weer aanschouwen.
Onze vrijwilligers helpen gelukkig een beetje mee en dat geeft een goed
gevoel.
Ook wat betreft het buitengebeuren is er het nodige gedaan door de
mensen van de groenploeg, zoals het onderhoud aan de fruitbomen en
de perkplanten. Tevens is de bestrating rond de nieuwbouw door hen
opnieuw aangebracht en ligt die er weer netjes en strak bij.
Wat betreft het onderhoud aan de andere gebouwen verliep alles mooi
volgens het onderhoudsplan en kwamen we geen grote problemen tegen. Wel staan we hier de komende jaren voor een grote opgave, aangezien is gebleken dat tijdens de inspectie van de Monumentenwacht
houtrot is aangetroffen in de dragende constructie van het SWA Hûs,
ons enig rijksmonument. Dit geeft helaas een grote kostenpost en zal
nogal ingrijpend moeten worden aangepakt, maar dat gaat vast weer
goedkomen. Uiteraard zijn er nog diverse andere zaken afgewerkt,
maar kunnen we enigszins spreken van een rustig jaar.
Namens de bouw- en onderhoudscommissie,
Freerk de Vries

Collectie en registratie
De collectie- en registratiecommissie is in 2019 bijna maandelijks bij elkaar geweest. Er was veel werk aan de winkel. Hiernaast hebben de afzonderlijke leden zich beziggehouden met uitvoerende werkzaamheden
op het gebied van de voltooiing van het digitaal aanleveren van de
kerncollectie van museale voorwerpen. Dit is een weerbarstige technische klus en vraagt erg veel tijd van de betrokkenen. Het maakt ook dat
de definitieve aanlevering van de gegevens richting de opdrachtgever,
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de Friese Museumfederatie, vertraging heeft opgelopen. Echter ter geruststelling, het einde en daarmee de afronding van deze meerjarige
klus is in zicht.
Verheugd zijn wij als commissie dat de procedure ‘verwerking inbreng
museale voorwerpen’ door derden nu goed gestroomlijnd verloopt.
Hierbij hulde voor het goed aanleveren van ingevulde formulieren vanaf
‘de balie van het Skieppehok’ door de vrijwilligers daar. Iedere bijeenkomst van de commissie wordt afgesloten met het beoordelen en daarmee sorteren van de ingebrachte voorwerpen. Zoals de meesten wel
weten: de opbergruimte binnen het museum is en blijft beperkt. Dit is
maar goed ook, nu wordt er beoordeeld met een zeer kritisch oog wat
wel en niet aan de collectie wordt toegevoegd.

Trouwen over de puthaak
Naast de registratiewerkzaamheden verzorgt de werkgroep ieder jaar
de thematische seizoenstentoonstelling in de Malmoune. Het afgelopen
jaar was het onderwerp ‘Rouwen en Trouwen’. Prachtig was hierbij de
openingssessie tijdens de vrijwilligersbijeenkomst bij de start van het
museumseizoen. Onze vrijwilligers Tjidsger en Janny trouwden hierbij
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‘oer de putheak’ - dit tot grote hilariteit van de aanwezigen - waarna ze
beiden de opening verrichten van de expositie in de Malmoune. Natuurlijk werd hierop naderhand nog even het glas geheven in het Skieppehok.
In de tweede helft van 2019 heeft de commissie een inventarisatie gemaakt van de aanwezige foto’s en schilderijtjes in de huisjes op het museumterrein. Dit met het doel ook hier te schiften gezien de grote hoeveelheid foto’s en schilderijtjes die niet altijd functioneel zijn. Tevens
wordt begonnen met het aanbrengen van foto’s van de originele staat
van de oorspronkelijke huisjes op informatiepaneeltjes bij de woninkjes.
Deze actie wordt uitgewerkt en voltooid in 2020.
Tenslotte: er is binnen de commissie nagedacht over de inhoud van een
drietal informatiefilmpjes die kunnen worden getoond aan de bezoekers van het museum. Ook hier vindt de uitwerking in 2020 plaats, dit in
samenwerking met de heer Johan ter Elst uit Boelenslaan die de filmpjes zal samenstellen.
Namens de commissie, Rinze Dijkstra

Activiteiten
Tentoonstelling Rou en Trou
Elk jaar organiseert De Spitkeet een tentoonstelling met een bepaald
thema; dat was dit jaar Rouwen en Trouwen. Het was dit jaar 100 jaar
geleden dat de Spaanse griep heerste en veel slachtoffers heeft gemaakt in Europa. Zo ook op de heide van Harkema, waar het zijn sporen
duidelijk heeft nagelaten, vanwege de slechte hygiëne die daar in en
om de plaggenhutten aanwezig was. Op ons museumterrein zelf zijn natuurlijk het armenkerkhof, het baarhuisje en de klokkenstoel te bezichtigen. Nadere informatie hierover was te lezen en te bekijken in de expositie. Ook rouwkleding van eind 19e eeuw en begin 20e eeuw was te
bewonderen evenals andere zaken die met rouwen zijn verbonden.
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Daarnaast waren allerhande zaken te bezichtigen over het trouwen op
de heide. Naast kleding was er informatie over de specifieke wijze van
trouwen die hier veel voorkwam, nl. het trouwen over de puthaak. Heel
wat bezoekers hebben met veel genoegen deze expositie bezocht.

Help pake en beppe de vakantie door
Al jaren zijn in de voorjaarsvakantie, in 2019 van 19 t/m 22 februari,
veel musea in Fryslân open om pake en beppe te helpen deze vakantie
op een leuke manier met hun kleinkinderen te besteden en dat geldt
ook voor vaders en moeders die deze dagen niet hoeven te werken.

Kinderen aan het voederplantjes maken
Onze activiteitencommissie was al weken van tevoren bezig om een
aantrekkelijk programma samen te stellen. Het thema van deze week
was ‘Lekker ite, neat weismite’ en dus zochten we naar activiteiten die
met voeding te maken hadden, en niet alleen voeding voor mensen,
maar ook voor dieren. Zo konden de bezoekers in het Skieppehok diverse lekkernijen proeven zoals wentelteefjes, fruit en heerlijke
smoothy van verschillende soorten vruchten.
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In de Malmolen werd druk getimmerd. Daar werd een voederplank
voor de vogels gemaakt en een snoer van pinda's geregen. Voor deze
activiteit was zoveel belangstelling dat er halverwege de week nieuw
materiaal moest worden bijgemaakt; een geweldig succes. In één van
de huisjes konden de kinderen een lekkere koek versieren met allerlei
soorten snoep. Iedere dag waren voor vier uur, de sluitingstijd, de koeken op, maar de bakker zorgde wel dat er de volgende dag weer een
nieuwe voorraad kwam.
Heel veel kinderen hebben de speurtocht gedaan. De opdrachten hadden allemaal betrekking op eten en wanneer ze alle vragen goed hadden beantwoord kregen ze de oplossing: ‘lekker ite’. Dat je van een appel en een banaan een sleutelhanger kunt maken, ontdekten ze in de
Malmolen. Leuk om te zien hoe ze hier met plezier bezig waren. Ook
voor volwassenen hadden we een opdracht en die was behoorlijk pittig.
Het was een rebus waar na veel gepuzzel met tekeningen en letters erbij of er af tenslotte de bekende Friese spreuk: ‘Bûter, brea en griene
tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries’ uitkwam. Iedere dag
werd één goede oplossing uitgeloot. De winnaar won een jaar lang gratis toegang tot De Spitkeet.
Dat je met voedsel ook een schaap kunt maken, zagen ze in het Skieppehok. Eerst mochten ze een schapenkop uitknippen en die versieren
met wol, ogen, neus en mond, dan een zakje vullen met popcorn en
tenslotte de kop op het lichaam plakken. Ook hier gingen heel wat kinderen met een prachtig schaapje naar huis. Bij veel activiteiten laten we
de bokkenwagen komen en die ontbrak ook deze week niet. Het is altijd
weer een plezier om met deze wagen een ritje over ons grote terrein te
maken.
Natuurlijk zijn we bij elke activiteit benieuwd hoeveel bezoekers we
hebben gehad en wat die ervan vonden. Dat er meer waren dan vorige
keren hadden we wel gedacht, maar 1047 was voor ons toch een grote
verrassing. Zoveel bezoekers hadden we in deze week nog nooit gehad.
Ze kwamen overal vandaan en waren enthousiast over de geboden activiteiten. Wat ons betreft was dit dus een zeer geslaagde week.
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Paasactiviteiten
Paasmaandag, dat betekent voor de jeugd al jarenlang eieren zoeken op
het grote terrein van het openluchtmuseum. En dat de jeugd deze traditie waardeert merken we elk jaar weer opnieuw. Al weken van tevoren
begint het te kriebelen en kijken ze uit naar deze dag en dat is niet alleen in Harkema het geval, maar ook in veel dorpen in onze omgeving.
En als het dan weer zo ver is zoals dit jaar op maandag 22 april, komen
ze massaal op dit feest af. Officieel begint het om tien uur, maar ruim
van tevoren melden de eerste ouders zich met hun kroost al bij de
kassa. Ze vermaken zich nog even in de speeltuin en gaan om tien uur
los. Ze proberen vijf houten eieren te vinden en als dat gelukt is, melden ze zich bij de paashaas die de hele dag op het terrein rondloopt en
ontvangen dan een echt ei. In de grote tent gaan ze dat prachtig beschilderen en heel vaak laten ze zichzelf daarna ook nog beschilderen.
Een leuk gezicht, al die fleurige kopjes op het themapark.

Moeders met hun kinderen aan het paaseieren versieren
Na deze activiteit melden ze zich bij het broodbakken. Ze ontvangen
een stok met een flinke klomp deeg en laten dat met veel geduld boven
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een kolenvuurtje heerlijk bruin bakken. Wat bruine suiker erop en smullen maar. Om 12.00 uur zijn ze met honderden toeschouwers aanwezig
bij de spectaculaire roofvogelshow. Geweldig hoe deze mensen hun
roofvogels met fluitsignalen kunnen sturen. Echt indrukwekkend om
deze vogels te zien vliegen, precies naar de plek waar de baas ze wil
hebben.
En wie graag een natuurlijk fluitje wil hebben gaat dan naar de twee
vrijwilligers die met een mes op een takje van de lijsterbes tikken, net
zo lang tot de bast loslaat van het hout en dit jaar lukte dat door de
voorgaande warme dagen prima. De sapstroom was goed op gang gekomen. In de huisjes zaten vrijwilligers die de bezoekers, in dit geval
meestal de ouderen, vertelden over de geschiedenis van deze streek en
over de vroegere bewoners van deze huisjes. Dat leverde vaak hele
leuke gesprekken op. Bovendien kregen ze hier een stuk suikerbrood en
roggebrood met ei en dat lieten ze zich goed smaken.
Dat deze dag een topdag was hebben ook de medewerkers van de horeca gemerkt. Ook zij moesten alle zeilen bijzetten om iedereen op tijd
van een natje en een droogje te voorzien, maar door een goede organisatie lukte dat prima. Wij kunnen terugzien op een zeer geslaagd paasfeest met bijna 1200 bezoekers, dus met recht een topdag.

Museumweekend
De week van 7 t/m 14 april was in Nederland de museumweek. Dan zijn
overal musea open en kunnen de bezoekers hier gratis of tegen een gereduceerde prijs terecht. Wij vonden een week wel wat lang en hebben
er daarom een weekend van gemaakt, net als voorgaande jaren. In de
huisjes zaten vrijwilligers die de bezoekers vertelden over de geschiedenis van deze streek, van armoedige heidedorpen in de 19e eeuw tot de
welvarende dorpen van tegenwoordig; en die hele ontwikkeling is in
ons museum goed te volgen. Van de holwoning ga je naar de spitkeet,
vandaar uit naar het eerste stenen huisje, het wâldhûske en tenslotte
kom je in de woningwetwoning terecht, vergeleken met de spitkeet een
enorme verbetering. Het is heel leuk om de bezoekers hierover te vertellen, en die komen niet alleen uit heel Fryslân, maar ook uit Groningen en Drenthe en zelfs uit Utrecht en Limburg. Vaak zijn dat mensen
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die hier een weekend op een camping staan of in een vakantiehuisje logeren en heel vaak heb je dan leuke gesprekken met die bezoekers; niet
alleen over ons museum maar ook over onderwerpen die daarmee samenhangen. In totaal konden we ongeveer 350 bezoekers welkom heten, dus een paar geslaagde dagen.

Spitkeetwandeltocht
Meestal zijn de weergoden ons goed gezind bij onze activiteiten, maar
deze keer ging het mis. De voorspellingen voor deze zaterdag waren
slecht, stevige wind en vooral veel pittige buien. Wij verwachtten dus
minder deelnemers dan voorgaande jaren. Maar toch stonden de eersten al te wachten toen wij om half acht arriveerden. En tegen acht uur
stond het Skieppehok vol. Dit waren de deelnemers aan de 40 en 25 km
en die laten zich niet snel uit het veld slaan. Zij wilden hoe dan ook lopen en wilden bovendien trainen voor de elfstedenwandeltocht. Nadat
deze groep gestart was bleef het tot ongeveer half tien rustig. Toen
mochten de deelnemers aan de 15 en 7 km starten. De wandelaars die
deze twee afstanden wilden lopen zijn vaak minder fanatiek en kijken
vooral naar de buienradar. Van deze twee groepen konden wij dan ook
minder deelnemers inschrijven dan wij gewend zijn, maar ondanks alle
slechte voorspellingen viel het met de buien heel erg mee. Bij terugkomst hoorden we vrijwel elke keer dat ze bijna geen regen hadden gehad en een mooie tocht hadden gelopen. In totaal konden we ongeveer
200 deelnemers inschrijven en daar waren we toch nog wel tevreden
mee.

Brocante markt
Wij hebben in onze collectie duizenden voorwerpen die voor het grootste deel geschonken zijn door mensen die op zolder of ergens anders bij
een opruiming nog oude spullen ontdekten, die ze zelf niet meer konden gebruiken en waar hun kinderen ook geen belang bij hadden. Vaak
zijn dat voorwerpen die een duidelijk beeld geven van een bepaalde periode, maar die tegenwoordig minder in gebruik zijn. Een klein aantal
hebben we in langdurige bruikleen. Er worden ons nog geregeld voorwerpen aangeboden en sommigen hebben we dan ook dubbel. Twee
van onze vrijwilligers met een passie voor brocante spullen verkochten
in de feestweek van 18 t/m 21 juni weer een aantal van die artikelen,
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want er zijn ook nu weer mensen die voor deze voorwerpen juist wel
belangstelling hebben. Op deze markt kwamen weer veel bezoekers
een kijkje nemen en heel wat leuke spulletjes gingen dan ook voor een
schappelijk prijsje weer vlot van de hand.

Harmonicafestijn
Harmonicamuziek past bij De Spitkeet. Jarenlang kwamen Jan Pultrum
en Albert Wouda hier met hun instrument om onze bezoekers te vermaken met hun muziek en zang. Sinds zij zijn overleden laten andere
muzikanten hier geregeld hun vrolijke liedjes horen. Een groep die hier
al enkele jaren komt spelen, zijn de Loekpoedels. Daarnaast waren er
nog diverse andere muzikanten aanwezig, want iedereen die wilde spelen was welkom. Sommigen speelden op de trekzak, anderen op de
Steirische harmonica of de accordeon. Ze speelden op het hele terrein
van ons museum, zodat overal hun muziek was te horen. Van 's morgens 11.00 uur tot 's middags 17.00 uur heeft het publiek van hun muziek kunnen genieten.

Harmonicaspelers

Tuinenfietstocht
Op 20 juli hielden we dit jaar onze traditionele tuinentocht. Deze tocht
kan zowel op de fiets als met de auto worden afgelegd. Al weken van
tevoren had onze ‘tuinman’ een aantal tuiniers gevraagd of ze hun tuin
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op die datum open wilden stellen. In Harkema waren dat wat minder
dan voorgaande jaren, dus zocht hij ook mooie tuinen in de omgeving.
De route werd daardoor iets langer dan we gewend waren. Natuurlijk
zijn we bij deze activiteit sterk afhankelijk van het weer en dat was deze
keer flink in de war. De buien volgden elkaar in snel tempo op en dus
kregen we minder deelnemers dan we gewend waren, in totaal 50. Gelukkig was er ook dit jaar een route voor automobilisten en de meesten
kozen daar dan ook voor. Ze kwamen langs acht tuinen, groot en klein,
waar ze toch nog heel wat indrukken op konden doen en tips voor hun
eigen tuin konden krijgen. Met deze ideeën en een leuke attentie keerden ze toch nog tevreden terug naar huis.

Zomer fiets- en wandeltochten
Soms moet je helaas besluiten om een geplande en voorbereide activiteit niet door te laten gaan. Dat was dit jaar het geval met de fiets- en
wandeltochten van 17 augustus. Wij hadden drie mooie wandelroutes
en twee even mooie fietsroutes uitgezet en waren er helemaal klaar
voor. Maar Piet Paulusma voorspelde voor 17 augustus slecht weer,
veel regen en een stevige wind, dus niet ideaal om te wandelen of te
fietsen. Wij hebben daarom twee dagen van tevoren besloten om deze
tochten af te gelasten en dat bleek naderhand een verstandig besluit.
De voorspelling van Piet kwam uit. Omdat wij voor de stamppottocht
dezelfde afstanden gepland hadden, hebben we besloten om deze routes voor de tochten op 26 oktober te gebruiken en hoopten natuurlijk
dat het weer dan beter zou zijn.

Brommels
Al een aantal jaren is het in dit deel van de Friese Wouden brommelsfestijn. De brommels, een andere naam voor bramen, staan dan centraal, maar die groeien hier volop in de oude boomwallen en daarom is
dit feest ook bedoeld om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken
met dit mooie gebied. Als Spitkeet doen wij daar natuurlijk graag aan
mee en daarom was het bij ons op 25 en 26 augustus ook Brommelfestijn. Op die twee dagen was hier van alles te beleven. Er was een brommelmarkt met honing, jam, creatieve spulletjes en nog veel meer. De
kinderen deden een speurtocht voor en over fruit, ze konden genieten
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van ‘in gedichtsje yn it Frysk’ en mochten een beschuit versieren en lekker opeten. Er was vrolijke trekzakmuziek en in de Malmolen werden
verhalen verteld. Er waren pannenkoeken met zelfgemaakte jam, brommels boerenijs en koffie of thee met zelfgebakken cake. Daarnaast gaf
een imker uitleg over het leven en het nut van de bijen, zat er een spinster aan het spinnewiel, liet een boer zien hoe met een veldmelkmachine vroeger koeien werden gemolken en kon men zien hoe eendenkorven worden gemaakt. Kortom, er was bijna te veel om op te noemen, maar met al die activiteiten een gezellig en zeker geslaagd feest,
waarop we in die twee dagen 562 bezoekers welkom hebben kunnen
heten.

Grasmaaier met een de trekker en een maaibalk

Oude ambachten
Op zaterdag 7 september organiseerden we dit jaar onze oude ambachtendag, één van de grote activiteiten van het seizoen. Wij proberen
ieder jaar om er weer een aantal nieuwe activiteiten bij te krijgen, hoewel bepaalde onderdelen vaste prik zijn. Zo kon het publiek deze keer
genieten van een bakker die in een heuse houtoven heerlijk brood bakte, een kantklosser, klompmaker, rietdekker, turfmaker, touwdraaier,
het schapendrijven, een oliemolen en nog veel meer interessante oude
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beroepen. Rondom de pingo stond een groot aantal tractoren opgesteld die aan belangstelling niet te klagen hadden en ook werd daar het
gras gemaaid met de zeis.
In de huisjes waande men zich honderd jaar terug in de tijd en werd
men getrakteerd op lekkere bonensoep en roggebrood met kaantjes,
terwijl in het ‘pikehok’ een poppendokter zijn werk deed en men in de
Malmolen een leuke foto kon laten maken in oude kleding. De jeugd
vond het prachtig om in de bokkenkar een ritje over het grote terrein te
maken of leuke spelletjes te doen. Ook in de speeltuin hebben ze zich
prima vermaakt.
En natuurlijk hoort bij zo'n feest ook muziek. Over het hele park traden
harmonicaspelers op en bij het Skieppehok was de hele dag muziek en
zang te horen van o.a. de Swemmersjongers, de Beurtskippers en het
popkoor Akkoord. Zoals ieder jaar werd ook dit feest weer afgesloten
met het boerenboelgoed. Een groot aantal leuke oude voorwerpen
kwam onder de hamer en daar werd vlot op geboden. Met een aantal
van 1055 bezoekers, die zich deze dag prima hebben vermaakt, waren
wij dan ook zeer tevreden.

Fruitdag
In onze boomgaard staan meer dan 30 verschillende fruitbomen van
oude rassen, allemaal hoogstam. Deze bomen worden ieder jaar vakkundig gesnoeid en leveren mee daardoor een grote hoeveelheid fruit,
naast pruimen vooral appels en peren. Om meer bekendheid aan deze
rassen te geven, organiseerden wij op zaterdag 28 september weer
onze fruitdag in samenwerking met de ‘Vrienden van het oude Fruit’.
Op deze dag werd fruit van onze bomen verkocht en kon men appels en
peren van eigen fruitbomen meenemen om die door deskundigen te laten determineren. Hier werd druk gebruik van gemaakt. Dat de Gieser
Wildeman een lekkere stoofpeer is en de Notarisappel en Groninger
kroon heerlijke friszure appels zijn, werd door veel bezoekers met
smaak vastgesteld. Behalve fruit waren hier leuke bloemstukjes, lekkere
honing en wâldbeantsjes, kalebassen en zelfgemaakte producten te
koop en kon men het gewicht van een goed gevulde fruitmand raden.
Ieder jaar is het weer de vraag: ‘wie maakt de langste appelschil’. Deze
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keer was dat Willem Weening die maar liefst een schil van 2 meter produceerde. Hij ging met een leuk prijsje naar huis. In totaal kregen we
deze dag 285 mensen op bezoek.

Museumkidsweek
Tijdens de herfstvakantie van dinsdag 22 t/m vrijdag 25 oktober organiseerde het Themapark weer allerlei activiteiten voor de jeugd t/m 12
jaar. Op dinsdag, woensdag en donderdag hebben honderden kinderen
die hier samen met hun ouders, pakes en beppes of vriendjes kwamen
een interessante en leerzame speurtocht over het hele park gedaan en
daarnaast een aantal leuke knutselwerkjes gemaakt. Ze konden kiezen
uit verschillende activiteiten, zoals het uitpluizen van braakballen van
kerkuilen, het maken van een bouwpakket van zo'n uil, het beplakken
van een uil met gekleurde herfstbladeren of het beplakken van een
grote kikker met mooie bladeren. Bovendien kwam op woensdagmiddag de dierenambulance. Medewerkers vertelden over hun werk en zij
hadden over belangstelling niet te klagen. Uit al deze activiteiten blijkt
wel dat het thema van deze week was ‘Dieren’.

De figuranten van de Coole Grimmnacht
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Mede dankzij ideale weersomstandigheden hebben we op deze drie dagen ruim 700 bezoekers in ons museum gehad die zich prima hebben
vermaakt. Ook in de speeltuin was het de hele dag spitsuur, vooral de
kleintjes waren daar soms niet weg te slaan.
Naast deze drie dagen met activiteiten overdag was er vrijdagavond van
7 tot 9 uur nog een speciaal programma, nl. de Coole Grimmnacht.
Over het hele terrein stonden mooi verlichte sprookjes opgesteld. Bij
elk sprookje hoorde een letter en tijdens een puzzeltocht moest men
die letters noteren. Wie alle 14 letters had gevonden moest daarvan
een woord zien te maken. Op deze avond liep het storm, in totaal kwamen hier 379 bezoekers op af die met veel plezier langs de verlichte
sprookjes liepen, waarbij ze soms leuk werden verrast door vrouw
Holle, een slapend doornroosje, een heks bij de spitkeet of de wolf en
roodkapje. Ze hebben genoten en ook wij waren zeer tevreden over de
in totaal ruim 1100 bezoekers die met mooie werkstukjes en leuke herinneringen huiswaarts keerden.

Verhalen vertellen
Vorig jaar werden op de avond voor de opening van de Culturele Hoofdstad 2018 in heel Fryslân verhalen verteld. Dat was ook het geval in ons
museum. Vanwege het succes had men besloten om ook dit jaar weer
zo'n avond te organiseren en dat werd 14 november. Ook deze keer deden wij graag weer mee, want het is gewoon leuk om aan zo'n grote activiteit mee te werken. Net als vorig jaar waren zes van onze gidsen bereid om hun verhaal te vertellen in één van de huisjes op ons park. Ieder bereidde al weken van tevoren zijn of haar verhaal voor, maar door
ziekte moesten we kort van tevoren toch nog twee invallers regelen.
Gelukkig is dat prima gelukt. Er waren deze keer twee rondes, de eerste
startte om 19.00 uur, de tweede om 20.30 uur. Precies op tijd werden
de zes groepen door een begeleider met stormlamp, want het is donker
op het park, naar de vertellers gebracht en daar werden heel verschillende verhalen verteld.
Het thema was dit jaar ‘Als stenen konden spreken’, en daar paste het
eerste verhaal heel mooi bij. De verteller had een oude wetsteen (slijpsteen) die waarschijnlijk eeuwen geleden door hannekemaaiers
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(arbeiders die in de zomer vooral uit Duitsland hier kwamen werken)
was meegenomen. Aan zo'n steen zit een heel verhaal vast. Het lukte
niet elke verteller om een steen als uitgangspunt te vinden, maar dat
een ander onderwerp ook leuk kan zijn, hoorden wij bij het verhaal over
Aan Nicolai, alias Aan Rus, die op zijn fiets in en om Harkema de gekste
capriolen uithaalde; hij was een bijzonder figuur, een paradijsvogel. Dat
een veehandelaar vreemde avonturen kan beleven hoorden we in het
SWA Hûs en dat Friese gedichtjes met mooie tekeningen van dieren kinderen heel erg aanspreken, werd ons duidelijk in het Jelle Dam Hûs.

Ineke van der Heide vertelt een verhaal met dieren
Daarna kwamen we in het Weinhok, waar we hoorden hoe een oude
trekzak van een schipper bij één van zijn nakomelingen, nu vrijwilliger
bij De Spitkeet, terecht komt en tenslotte kwamen we in de Malmolen
te weten dat de eikenblaadjes aan hun speciale vorm zijn gekomen
dankzij een kwade bui van de duivel. In de tweede ronde werd hier een
verhaal verteld over dominee Visscher die veel voor de bewoners op de
arme heide van Boelenslaan en Houtigehage heeft betekend. Er waren
dus zeven vertellers, die ieder op hun eigen wijze de bezoekers een
paar leuke uurtjes hebben bezorgd.
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Stamppotfiets- en wandeltochten
Op zaterdag 26 oktober hielden wij onze traditionele stamppottocht, de
laatste activiteit van het zomerseizoen. Het is, vooral tijdens de herfst,
altijd weer spannend wat de weergoden voor ons in petto hebben. Volgens Piet zou er op deze dag regen en een harde wind komen, dus niet
ideaal om te gaan wandelen of fietsen. Maar langzamerhand werden de
vooruitzichten beter en op deze dag bleef alleen de stevige wind over.
De regen bleef uit en voor wandelaars en fietsers met een elektrische
fiets is een stevige wind geen probleem. Dus stonden om half tien de fanatieke wandelaars alweer te wachten en ook de fietsers meldden zich
al snel. De wandelaars konden kiezen uit drie afstanden nl. 8½, 15 en 25
km. De routes gingen deze keer voor de 15 km richting Augustinusga en
Drogeham, terwijl de lopers van de 25 km via Skûlenboarch, Jistrum en
Kootstertille weer bij De Spitkeet arriveerden. De korte route ging over
de mooie paden dicht bij De Spitkeet.
Voor de fietsers waren er twee afstanden nl. 35 en 50 km. Beide routes
gingen via Augustinusga en Blauwverlaat richting Buitenpost. De korte
bereikte De Spitkeet via Kootstertille, terwijl de lange langs Buitenpost,
Veenklooster, Kollumerzwaag en Twijzel weer terugkwam. Bij aankomst
bij De Spitkeet stond de stamppot zuurkool of boerenkool met een
dikke worst klaar en dat viel wel in de smaak. In totaal waren er voor de
wandeltocht 117 deelnemers en voor de fietstocht 84 en beide groepen
waren zeer te spreken over de routes die we deze keer hadden uitgezet.

Winterfair
Van 11 t/m 14 december hielden wij dit jaar onze winterfair. Het thema
was ‘sfear priuwe’. En dat betekent dus dat wij ons best hebben gedaan om een gezellige sfeer te creëren en dat er bovendien iets te proeven moest zijn. Voor die unieke sfeer zorgde vooral de prachtige verlichting over een groot deel van ons park. Langs de paden brandden 's
avonds overal de lichtjes, een prachtig gezicht over het hele veld; bovendien gemakkelijk om de weg naar alle huisjes vinden, want overal
was iets leuks te beleven. In het Skieppehok werden kerststukjes verkocht die waren gemaakt door een groep zeer deskundige bloemschiksters. Ook draaide hier elke dag het rad van avontuur, waarbij leuke
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prijzen waren te winnen die geleverd waren door een groot aantal
sponsors. En wat het proeven betreft werden hier heerlijke wafels gebakken en draaide de oliebollenkraam op volle toeren. Niet alleen voor
de bezoekers werd gezorgd, ook de vogels werden niet vergeten. Voor
hen waren er hele mooie en uiteraard lekkere vogeltaarten. In het
‘pikehok’ stond een grote doos met allerlei soorten thee, dus wie dorst
had kon maar inschenken. En zoals elk jaar konden de bezoekers in het
Jelle Dam Hûs terecht voor een smakelijke gehaktbal en een kop zelfgemaakte snert. En eigenlijk begon dat proeven al wanneer men binnenkwam en welkom geheten werd met een kerstkransje van de kerst-man
en een glas lekkere warme glühwein. En tenslotte, wie van vis hield kon
terecht bij de visboer die goede zaken deed met zijn zelfgerookte paling
en rode poon.

Kinderen bij de alpaca’s
In elk huisje was een speciale activiteit. Zo kon men in de Malmolen
luisteren naar mooie verhalen die door enkele van onze gidsen werden
verteld. Ook kon men daar zelf aan de slag met het maken van kaarsen
of een voederplankje voor de vogels en werden in het SWA Hûs pindapoppetjes gemaakt. Wie een gokje wilde wagen kon terecht in het Jelle
Dam Hûs, waar een prachtige mand vol boodschappen stond waarvan
men de prijs moest raden. Die bleek € 63,66 te zijn en daar zat
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mevrouw Van der Lei uit Kootstertille maar één cent naast. Zij kon de
boodschappen dus in ontvangst nemen. Zo was er in het Jehannes
Hinke Hûs een verloting van een dagtocht, aangeboden door de firma
Dalstra en van een hightea bij Paviljoen De Leijen. De reis was voor Anneke de Vries uit Houtigehage en de hightea voor mevrouw Lulofs uit
Surhuisterveen.
Speciaal voor deze winterfair waren de alpaca's waarmee men zaterdag
een wandeling door het park kon maken en de demonstratie met de
border collies die de schapen precies naar die plaats dreven waar de
‘herder’ ze wilden hebben. Schapen leveren wol en dat je van die wol
draden kunt spinnen werd door een spinster gedemonstreerd, terwijl
naast haar een rietvlechter zat die van rietstengels prachtige eendenkorven vlocht.
Nieuw dit jaar was dat er ook enkele standhouders van buiten waren.
Zo waren er o.a. stands met vilt- en wolproducten, chocolade, worst en
spek. Bovendien stond hier een stand van de Voedselbank die probeerde de bezoekers op het probleem van de voedselverspilling te wijzen en die ook best nog een aantal vrijwilligers kan gebruiken. Evenals
voorgaande jaren kwamen onze bezoekers ook dit jaar uit heel Fryslân
en ook inwoners uit andere provincies weten ons steeds beter te vinden. In totaal brachten 1421 mensen een bezoek aan ons park, ongeveer 100 meer dan vorig jaar. Wij kunnen dan ook spreken van een geslaagde winterfair.

Snertwandeltocht
Zoals ieder jaar sloten wij op tweede kerstdag ook 2019 af met onze
snert(kerst) wandeltocht. Bijna ieder jaar is dit een succes waar veel
mensen op af komen en toch is het niet massaal. Ook deze keer hoopten wij uiteraard op veel deelnemers en daarom waren onze snertkokers alweer enkele weken bezig geweest om voor 600 wandelaars de
nodige voorraad snert te bereiden. Wij hadden drie verschillende routes uitgezet tussen Harkema en Eastermar. Dit is één van de mooiste
wandelgebieden in de Friese Wouden met zijn eeuwenoude zandwegen
en boomwallen, een prachtig coulissenlandschap. Wij merken dan ook
steeds vaker dat wandelaars uit heel Fryslân en ver daarbuiten hier
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graag komen. Zo konden wij deze keer mede dankzij het mooie wandelweer in totaal 536 deelnemers inschrijven. Daarbij waren veel ouders
die deze dag met hun kinderen er graag even op uit wilden en meestal
kozen voor de korte route van 7 km, in totaal 283. Voor de middellange
route van 12 km konden we 217 wandelaars inschrijven en voor de
langste van 21 km meldden zich 36 deelnemers. Dit waren meestal de
echte wandelaars.
Vanaf 10.00 uur konden ze starten en dat betekende dat de eerste wandelaars al voor 12.00 uur weer terug waren. Voor hen stond de snert
dus al vroeg klaar en die lieten ze zich goed smaken. Tot 14.00 uur kon
men starten en dat gebeurde ook, maar toen kwamen er ook steeds
meer deelnemers binnen. Zij hadden een mooie wandeling gemaakt,
waren vol lof over de bijzondere omgeving die vooral voor degenen die
van ver kwamen, nieuw was en namen rustig de tijd om van de heerlijke
zelfgemaakte snert te genieten en in het uitgebreide Skieppehok nog
even na te praten. Dat het voor veel wandelaars niet bij deze ene keer
zal blijven, bleek duidelijk bij het afscheid: Bedankt en hopelijk tot een
volgende keer.
Namens de activiteiten- en de fiets- en wandelcommissie, Jan de Vries

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
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In memoriam
Willy de Vries-Roorda
Omdat Willy opgroeid is yn De Harkema en ik dêr ek in skoft wurke ha
wienen wy al fan it begjin ôf by De Spitkeet belutsen. Dat lei ús beide
wol. Wy wennen doe al yn Drachten en gienen sa no en dan nei De Spitkeet. Dy wie doe allinnich op woansdei- en saterdeimiddeis yn 'e simmer iepen en dan wie dêr wol ris ien of oare aktiviteit. Dat wie yn 1992'93. Doe 't ik yn 1994 yn 'e vut kaam gienen wy der faker hinne en nei in
skoftke wiene wy frijwilliger. It earste dat wy dienen wie helpe by it opsetten fan de kleasterfytstocht. It Jelle Dam Hûs wie doe it ûnt-fangsthûs en dêr siet Willy as non ferklaaid om de rûtes út te dielen (Binne jo
noch yn it kleaster of binne jo der al út, waard der somtiden frege). Al
gau holpen wy mei by oare aktiviteiten lykas de âlde ambachten en de
krystmerk. Doe't yn 2002 it Skieppehok klear wie kamen der folle mear
besikers en sieten wy by alle kuier- en fytstochten om de minsken te
ûntfangen. Willy skreau se yn, barde it jild en ik dielde de rûtes út. Sa
waarden wy stadichoan foar in protte minsken it gesicht fan dy tochten
en hearden faak: ‘O, jim sitte der al wer’.
Sneintemiddeis ha wy faak waarnommen. Willy mocht graach in
praatsje meitsje mei de besikers en dat die se ek as wy yn it museumwykein of op iepen monumintedei yn it SWA-Hûs as pake en beppe
ferklaaid sieten. Dêr hat se hiel wat gasten mei plezier ûntfongen en is
se faak op 'e foto kommen. By de winterfair fûn se it moai om kryststikjes en oare dingen yn it Skieppehok te ferkeapjen en de minsken fûnen
it moai om troch har holpen te wurden. De lêste jierren soarge se yn de
Malmole dat by de âlde ambachten de besikers dy't op 'e foto woenen
yn de âlde klean holpen waarden. Dat wurk hie se jierren dien yn 'e
kleanwinkel en dat lei har goed.
Yn it winterskoft ha wy jierrenlang mei de dia's fan De Spitkeet op stap
west. Wy kamen oeral yn Fryslân en ek yn Grinslân by ferienings dy't it
ferhaal fan De Spitkeet graach hearre woenen. Ik fertelde it ferhaal en
Willy soarge dat der in nije dia foarkaam en as myn ferhaal har wat te
lang duorre kaam it folgjende plaatsje earder, want de minsken moasten al wer op 'e tiid nei hûs. Sa ha wy mei ús beiden mear as tweintich
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jier foar De Spitkeet yn 't spier west. Op 17 july kaam der ynienen in ein
oan har libben en moatte wy it sûnder har dwaan. Ik hoopje dat ik noch
in oantal jierren as frijwilliger myn wurk hjir dwaan kin.
Jan de Vries

Wiemer Borger
Wiemer is yn 2013 as frijwilliger by De Spitkeet begûn. Doe setten wy
útein mei it bouwen fan de Malmole en dêr koenen wy in goede
boufakker wol by brûke. Wiemer syn spesjaliteit wie foegjen en mitseljen. Dat hied er yn 'e bou al jierren dien. Moarns betiid sette er mei
oaren yn in buske ôf nei Hollân en learde dêr ûnder oaren jonges it mitseljen en fan sa'n fakman hienen wy hjir wol ferlet. As earste hat er
dêrom de Malmole foege mar letter ek noch de stookhutte; en hat er
holpen by de bou fan it Lytshûs, de grutte útwreiding fan it Skieppehok
dy't no klear is. Njonken dit wurk by de bou fan nije ûnderdielen fan ús
museum holp er op drokke dagen graach mei by it parkearen en die er
by âlde ambachten mei plezier allerhande putsjes. Hy wie optimistysk
fan aard, altyd fleurich en posityf en mocht hjir graach wêze. ‘Ah jonge
ja, dat komt wol klear’. Sa gie er ek graach mei it frijwilligersreiske yn
oktober.
Mar begjin dit jier woe it net sa goed mear. Hy krige fan syn dokter te
hearren dat er de sykte fan Parkinson hie. Hy liet it der lykwols net by
sitte en kaam hjir noch geregeld te helpen. Mar nei in skoftke waard it
minder, it iten woe net mear sakje. Syn slokterm waard wider makke
mar doe ûntdutsen se in swolm yn 'e mage. Hy krige iten troch in sonde
en ûndergie ferskillende ûndersiken. Mei gemokueren hiene de dokters
wol hoop dat se him noch helpe koenen en sels bleau er ek optimistysk,
mar it slagge spitichgenôch net. Op 12 novimber, ien dei nei 't er syn
earste gemokuer hân hie, is er stoarn. Wy winskje syn neisten sterkte
om dit slimme ferlies te dragen.
Jan de Vries
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Een stukje historie
De oorlogsfiets van Klaas
In ons museum hebben we heel veel mooie voorwerpen en soms horen
wij bijzondere verhalen betreffende dat voorwerp. Eén van die verhalen
gaat over een fiets die stamt uit de tijd van voor de tweede wereldoorlog en waarmee de eigenaar in die oorlog iets bijzonders heeft beleefd.
Dat verhaal, en nog meer uit die jaren, willen we u niet onthouden. Van
de dochter van Klaas krijgen wij een seintje dat zij een fiets uit de oorlog
bezit. Het is een Gazelle die haar vader in de jaren voor de oorlog voor
f 87,50 heeft gekocht; voor die tijd een flink bedrag maar Klaas hield
van luxe. Op een gegeven moment staat zijn fiets buiten tegen zijn huis
en komen er Duitse soldaten om fietsen te vorderen. Klaas wil hem niet
kwijt en ze vechten bijna om de fiets. Dan komt de commandant van die
soldaat. Hij heeft op dat moment dringend een fiets nodig en belooft
Klaas dat hij zijn fiets terugkrijgt. Dat gelooft hij niet, maar wanneer de
commandant hem zijn gouden trouwring als onderpand geeft mag hij
de fiets meenemen. En inderdaad, diezelfde avond brengt hij hem terug. Tot zover het begin van het fietsverhaal, maar dan gaat Klaas verder met een heel ander onderwerp.
Hij woont nog bij zijn ouders thuis en weet dat een jong stel moet trouwen. Zoals in die tijd gewoonte was, moesten die jongelui in de kerk
voor de hele gemeente schuld bekennen voor hun sexuele activiteit,
terwijl ze nog niet getrouwd waren. Klaas zit op dat moment ook in de
kerk en maakt dat dus mee. Hij ziet de leden van de kerkenraad zitten
en denkt bij zichzelf: ‘Hoe zou het bij jullie zijn gegaan’? Hij is zeer kritisch en als hij thuiskomt zegt zijn zuster: “Wat stonden ze daar mooi
voor paal hé. ‘Maar zijn besluit staat vast, ik kom nooit meer in de kerk’.
Dan is voor hem thuis geen plaats meer. Hij komt bij een boer terecht
die ook naar de kerk gaat en omdat Klaas zondags niet naar de kerk
gaat, moet hij voor straf dan ‘strontbûtse’(koeienmest met een vork
over het land verspreiden). Hij trekt zich van de straf niets aan en fluit
het hoogste lied als hij de boer naar de kerk ziet gaan. De boer heeft
dus geen eer van de straf. Wat hij bij de boer verdient brengt hij naar
zijn moeder, die helpt hem dus nog wel.
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De vrouw van de boer is ziekelijk en daarom werkt bij die boer ook nog
een dienstmeid. Als de boerin beter wordt, komt ze weer thuis en kan
de meid dus wel weg. Die heeft het recht om tot 12 mei te blijven,
evenals Klaas. Dat was de datum dat arbeiders bij een andere boer gingen werken. De vraag is dus: ‘Hoe komen we van die meid af’. Klaas
heeft van een andere boer gehoord dat de meid weg moet en dan staat
zijn besluit vast: ‘Dan ga ik ook’. De meid slaapt boven en Klaas in een
bedstee bij de koeien. Hij heeft dan al vaste verkering met de vrouw
met wie hij later is getrouwd, als de boer tegen hem zegt dat hij voortaan ook boven moet slapen. Dat wil hij niet en daarom zegt hij de volgende morgen bij het ontbijt: ‘Ik ga hier vandaan’. De meid vraagt hem
waarom hij weg wil en dan vertelt hij dat de boer hem naar boven wil
hebben en dat hij dat niet wil. Als de meid dat hoort zegt ze: ‘Dan ga ik
ook’. Zo raakt de boer dus zijn beide hulpen kwijt. Klaas vraagt de boerin nog om de voedselbonnen die hij in de oorlog nodig heeft, maar die
wil ze hem niet geven. Hij weet dat zij ook in de bonnen handelt, wat
verboden is, en vertelt dat bij de betreffende instantie. Dan heeft hij
snel zijn bonnen terug.
Tot zover het oorlogsverhaal van Klaas. Maar uiteraard waren wij benieuwd hoe het verder met de fiets ging. Het bleek dat die in de loop
van de jaren verschillende eigenaars had gehad. Ten slotte kwam hij als
attractie (het was tenslotte een oorlogsfiets) in de etalage van een rijwielhandelaar in Burgum terecht. Naderhand belandde hij in een hok
van die zaak. Later komt Klaas in verzorgingscentrum Berchhiem terecht
en daar woont hij thans nog, hij is nu 96. Zijn familie wil hem daar verrassen met zijn oude fiets. Ze halen de fiets bij de rijwielzaak en brengen die op zijn verjaardag naar Berchhiem. Klaas ziet de fiets en zegt:
‘Die is niet van mij’. Ze gaan terug naar de zaak. Daar staan meer oude
fietsen. Ze krijgen de fiets die volgens hen de juiste is mee naar huis.
Daar komt Klaas in zijn scootmobiel en ziet tot zijn grote verrassing zijn
oude fiets staan. Die staat nu dus bij ons in het museum en daar zijn we
best blij mee.
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Programma 2020
1 april t/m 31 oktober Tentoonstelling: “Frijdom wie de heechste wet…”
Elke woensdag

Gezond natuur wandelen (9.30-10.30 u.)

18 feb. t/m 21 feb.

Help Pake en Beppe de vakantie door

13 & 14 maart

NL doet

8 & 13 april

IVN - Cursus allerlei lekkers uit de natuur

13 april

Spitkeet Paasfeest

25/26 april

Museumweekend

2 mei

Spitkeetwandeltocht

30 mei

Kunst&Kitschdag (Stichting Keunstkrite)

19 t/m 21 Juni

Opel Blitz treffen

9 t/m 12 juni

Brocante verkoop (feestweek Harkema)

4 juli

Harmonicafestijn

11 juli

Tuinenfietstocht

15 augustus

Nederlandse Landgeitenkeuring

22 augustus

Zomer fiets- en wandeltochten

22/23 augustus

Brommels Wâldpyk Bramenfestijn

28 augustus

IVN - Vleermuizenexcursie (jeugd en volw.)

5 september

Oude ambachtendag

26 september

Fruitdag

13 t/m 16 oktober

Museumkidsweek / Herfstactiviteit

10 oktober

Vrijwilligers dag [ museum gesloten ]

24 oktober

Stamppot fiets- en wandeltochten

9 t/m 12 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
€ 5,50
kinderen 4 t/m 12 jaar
€ 2,50
museumjaarkaart
gratis
Gids op aanvraag
€ 15,00
Donateurs die minimaal € 20,00 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

Drogeham
Drogeham
Drogeham
Harkema
Surhuisterveen

voorzitter
secretaris en pr
penningmeester en collectie
activiteiten
bouw en onderhoud

Beheerder
Renneke Wiersma

ADRESWIJZIGINGEN GRAAG DOORGEVEN AAN:
INFO@DESPITKEET.NL
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