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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
Adres: 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
Twitter: twitter.com/despitkeet
Bankrekeningnr.: IBAN NL 08 RABO 0304 2787 26

Voorwoord
Het was een vreemd jaar voor De Spitkeet. Diverse maanden moest het
museum gesloten blijven en veel activiteiten konden vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Ook de officiële opening van de nieuwe ontvangstruimte kon helaas geen doorgang vinden. Het jaar 2021 zal waarschijnlijk eveneens een vreemd jaar worden. Het is nog maar de vraag
wanneer de beperkende maatregelen opgeheven worden.
In het bijzonder willen we alle donateurs en sponsors bedanken die het
museum financieel of materieel ondersteund hebben. Zonder deze
steun kan het museum niet 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 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 € 10,- 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/of 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
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

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
Drogeham
Opende
Kollum
Surhuisterveen
Buitenpost
Drachten

Drukkerij Mulder
Surhuisterveen
Ewald Installatiebedrijf
Surhuisterveen
Hoeksma’s Schildersbedrijf
Surhuisterveen
Maklo Handel en Verhuur
Harkema
Poeisz Supermarkt
Harkema
Zagerij en Houthandel Jagersma
Boelenslaan
Bouwbedrijf Kootstra Van der Veen
Harkema
VMTA Bedrijfshulpverlening
Surhuisterveen
Stertil B.V.
Kootstertille
St. Woningbouw Achtkarspelen (SWA) Buitenpost
Rabobank
Surhuisterveen
Spavo
Surhuisterveen
De Compagnons
Rottevalle
Provincie Fryslân (Iepen Mienskipsfûns) Leeuwarden
Gemeente Achtkarspelen
Buitenpost
Gemeente Tytsjerksteradiel
Burgum
Dhr. H. Elzinga (schaapscheerder)
Surhuisterveen
D.A.P. Tusken Diken en Feanen
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
Ontwikkelingen afgelopen jaar
Het afgelopen jaar was een apart jaar. Veel activiteiten konden niet
doorgaan of konden slechts doorgang vinden in afgeslankte vorm. Grote groepen bezoekers mochten we niet ontvangen en schoolklassen
bleven veelal thuis. Al deze ontwikkelingen hadden grote invloed op het
werk van de vrijwilligers. De horecavrijwilligers moesten zich aanpassen
aan protocollen. De vrijwilligers die zich bezighouden met de activiteiten moesten hun plannen aanpassen of schrappen. Het werk werd er
door de coronacrisis niet gemakkelijker en leuker op. Andere vrijwilligers zijn het afgelopen jaar nauwelijks ingezet. We denken bijvoorbeeld
aan de gidsen of aan een deel van de bouw- en onderhoudsploeg.

de nieuwe ontvangstruimte
Nieuwe ontvangstruimte
Begin vorig jaar is de nieuwe ontvangstruimte met een grotere keuken
gereed gekomen. Door de uitbreiding kunnen we veel meer bezoekers
ontvangen. Ook kan de nieuwe ruimte voor groepen gebruikt worden.
Dat betekent ondermeer dat groepen bezoekers voortaan ook overdag
een buffet kunnen bestellen. De keuken bestaat nu uit een bak- en
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kook-gedeelte, een spoelgedeelte en een opslagruimte. In de hal is de
toiletgroep aanzienlijk uitgebreid. Het is een prachtig gebouw geworden. Iedereen die aan de bouw heeft meegewerkt kan trots zijn op het
resultaat. In maart zou de nieuwe ontvangstruimte officieel geopend
worden door de commissaris van de koning, de heer Arno Brok. Helaas,
net voor de geplande officiële opening op 19 maart, brak de coronacrisis uit en de festiviteiten konden niet doorgaan. Alle voorbereidingen
door de vrijwilligerscommissie waren voor niets geweest. Ook de open
dag op 11 april voor sponsors, donateurs en relaties kon niet doorgaan.
Bezoekers
In 2019 zijn er 19.301 bezoekers geweest. Voor 2020 jaar staat de teller
op 6.928 belangstellenden. Dat zijn er maar liefst 64% minder dan in het
jaar daar voor!
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De grootste daling zit in het aantal bezoekers van activiteiten (80% lager). Dit komt natuurlijk omdat veel activiteiten niet door zijn gegaan en
dat andere activiteiten slechts in een afgeslankte vorm hebben plaats
gevonden. Verder kwamen er vorig jaar nauwelijks groepen op bezoek.
En dat geldt ook voor de deelnemers aan het Egelpad. Ruim 18% van de
losse bezoekers bestond uit kinderen tot en 12 jaar (in totaal 675).
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Losse bezoekers
Groepsbezoekers
Fiets- en wandeltochten
Schoolklassen
Egelpad
Activiteiten
Fietstochten externen

2019
5.973
2.226
995
325
558
8.398
826

Bezoekersenquête
Het afgelopen jaar hebben we een kleine bezoekersenquête gehouden
waar 414 mensen aan deel hebben genomen. Dit waren bezoekers die
speciaal voor een bezoek aan het museum kwamen, dus niet voor één
van de activiteiten. Dit gaf het volgende beeld. De eerste vraag was:
Hoe hebt u De Spitkeet ontdekt?

Hoe hebt u De Spitkeet ontdekt

24%

gehoord van anderen 17%

17%

folder 23%

krant 3%

23%
33%

internet 33%

3%

anders 24%

De krant werd het minst genoemd, maar die is waarschijnlijk vooral belangrijk voor het maken van publiciteit voor de activiteiten.
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De tweede en laatste vraag was: Uit welke plaats komt u? Gerubriceerd
naar regio gaf dit het volgende beeld:

Waar komt u vandaan

Friesland 30%

2%
30%

Groningen, Drenthe 8%
60%

Overig Nederland 60%

8%

Buitenland 2%

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
Er zijn het afgelopen jaar enkele bestuurswisselingen geweest. Freerk
de Vries is na 7 jaar afgetreden als bestuurslid bouw- en onderhoudszaken. Ingrid de Haan heeft vanwege persoonlijke redenen bedankt als
bestuurslid. Als nieuwe bestuursleden zijn aangetreden Dettie Dekkers
voor de horeca, Irene Pronk voor de activiteiten en Gerrit Veenstra voor
bouw en onderhoud. Omdat de bestuurswerkzaamheden niet waren te
combineren met een nieuwe baan is Irene Pronk na een half jaar weer
afgetreden. Gerrit Veenstra wilde liever praktisch bezig zijn; hij is gestopt als bestuurslid en is nu bouw- en onderhoudsvrijwilliger.
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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, vrijwilligerscommissie en de werkgroep oude fruitrassen. Daarnaast waren er enkele tijdelijke commissies
actief, zoals de bouwcommissie en de inrichtingscommissie.
Personeel
Het bestuur wordt ondersteund door een beheerster in de persoon van
Renneke Wiersma. Zij is de spin in het web van onze organisatie. Daarnaast verricht zij ook administratieve taken. Zij heeft een aanstelling
voor 32 uren. Vanwege de toename van activiteiten, bezoekers en vrijwilligers is de taakomvang van de beheerster steeds verder toegenomen. Vandaar dat bij de gemeente subsidie is aangevraagd voor het
aanstellen van een manager of (vrijwilligers)coördinator. De gemeente
heeft hier positief op gereageerd en heeft voor 2021 een eenmalige
subsidie verleend voor het aanstellen van een (vrijwilligers)coördinator
voor 20 uur per week. We hopen dat deze eenmalige subsidie vanaf
2022 wordt omgezet in een structurele subsidie. In ieder geval is Mieneke Alting in 2021 bij ons werkzaam als (vrijwilligers)coördinator.
Tuinmannen
Het park wordt onderhouden door twee tuinmannen die hier werkzaam
zijn via de zorgonderneming Doarp en Fjild. Ook het afgelopen jaar
hebben Theo Jager en Martin Postmus er weer voor gezorgd dat het
park er keurig bij lag.
Vrijwilligers
Zonder de inzet van vrijwilligers zou het museum niet kunnen draaien.
Elk jaar worden er voor de vrijwilligers een gezellige avond en een uitstapje georganiseerd. Helaas konden beide activiteiten in 2020 niet
doorgaan. Er zijn ongeveer 90 vaste vrijwilligers die het hele jaar actief
zijn en 35 vrijwilligers die een of twee per jaar meehelpen bij een bepaalde activiteit.
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Horeca
Een coördinatiegroep regelt het horecagebeuren, dat wil zeggen de inkoop, de inplanning van de vrijwilligers, het maken van afspraken met
groepen bezoekers en het leiding geven achter de bar bij activiteiten.
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.

fruit van de fruitbomen
Oude fruitrassen
Ook in 2020 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. Doordat de fruitbomen te
weinig licht en water kregen, was het nodig dat er een boomwal gekapt
werd en dat de watertoevoer naar de bomen verbeterd werd.
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Educatie
De Spitkeet doet veel aan educatie. Helaas hebben door de coronacrisis
maar weinig schoolklassen een bezoek aan ons museum gebracht.
Het afgelopen jaar brachten 7 schoolklassen (164 leerlingen) een bezoek aan het park. Zij kregen een rondleiding onder leiding van een
gids. Daarnaast hebben 4 schoolklassen met kinderen uit de groepen 3
en 4 (72 leerlingen) deelgenomen aan het in 2018 geopende Egelpad.
Dit is een doe-tocht met opdrachten op het gebied van natuur en geschiedenis. Daarnaast kunnen kinderen die met hun (groot)-ouders het
park bezoeken meedoen aan een puzzeltocht met vragen over wat er in
het museum te zien is.
Overige commissies en vrijwilligersgroepen
De activiteiten worden georganiseerd door aparte werkgroepen. Voor
de fiets- en wandelcommissie is er een speciale fiets- en wandelcommissie. Een verslag van de meeste activiteiten staat elders in dit jaaroverzicht. Voor het rondleiden van groepen bezoekers zijn diverse gidsen actief. De collectie- en registratiecommissie houdt zich bezig met
het beheer en de registratie van de collectie. 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 andere gebouwen er elke keer weer keurig netjes uit zien. 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. De activiteiten voor onze vrijwilligers (gezellige avond en uitstapje) worden georganiseerd door de in
2019 opgerichte vrijwilligerscommissie.
NLdoet
Aan het begin van het seizoen wordt er elk jaar grote schoonmaak gehouden. Vanwege de coronacrisis konden het afgelopen jaar maar een
beperkt aantal mensen meehelpen, maar desalniettemin heeft De Spitkeet deze hulp zeer op prijs gesteld. Het is altijd mooi dat mensen een
deel van hun vrije tijd beschikbaar stellen voor een goed doel.
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Donateurs
Ons museum heeft bijna 1000 donateurs en elk jaar komen er gelukkig
weer nieuwe bij. Daar zijn we heel erg blij mee, want zij zorgen voor
een belangrijk deel van onze inkomsten. Donateurs die minimaal € 20,betalen, hebben met hun gezin het hele jaar vrije toegang tot het
museum.

medewerkers van de Rabobank overhandigen het sponsorbedrag

Toeristisch Overstap Punt (TOP)
Bij De Spitkeet is een Toeristisch Overstap Punt geplaatst. Er zullen ongeveer veertig van deze TOP’s in Fryslân neergezet worden. Doel is dat
de mensen met de auto naar de TOP komen en dan overstappen op de
fiets of de benenwagen en gaan genieten van onze mooie omgeving. De
TOP’s staan namelijk altijd in gebieden waar je mooi kunt fietsen of
wandelen. Op de TOP staat informatie over de omgeving. En natuurlijk
hopen we dat de mensen daarna een bezoekje aan ons museum brengen.
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Publiciteit
De aankondigingen en de verslagen van de activiteiten worden steeds
in de regionale media gepubliceerd. Gelukkig weten de media ons nog
steeds te vinden. Zo waren in de Avondetappe van Studio Sport, waar
Pieter Weening te gast was, op 13 september mooie beelden te zien
van ons park. Bij het uitzenden van het programma hebben de medewerkers van Studio Sport gebruik gemaakt van onze accommodatie.
Verder hebben er diverse reportages in verschillende kranten gestaan
en ook hebben we meegedaan met Muzyk yn Bedriuw van Omrop Fryslân.
Op You Tube staan filmpjes van de pake en beppeactiviteiten in de
voorjaarsvakantie en de harmonicadag in juli:
https://www.youtube.com/watch?v=dlVSEPtwuPc
https://www.youtube.com/watch?v=N_Qg6Sf6M1Q

onze vrouwelijke gidsen in ‘passende’ kledij
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
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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 2020 zijn verschillende
van deze doelstellingen gerealiseerd. Het beleidsplan is te lezen op onze
website onder het kopje ‘bestuursinfo’. In 2021 zal het beleidsplan geactualiseerd worden.
Financieel verslag
Door het geringe aantal bezoekers zijn de inkomsten het afgelopen jaar
sterk gedaald. Dat terwijl de meeste uitgaven wel gewoon doorliepen.
Wel hebben we gebruik gemaakt van diverse regelingen die door de regering in het leven zijn geroepen, zoals de NOW-regeling voor een loonkostensubsidie en de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
Daarnaast heeft ook de gemeente gelden van het rijk gekregen om culturele organisatie financieel te ondersteunen.
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

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
Verjaardagskalender met tekeningen van
het park
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Bouw en onderhoud
Het jaar 2020 is voor de bouw- en onderhoudscommisie een jaar geworden met dubbele gevoelens, wat betreft het verloop van dit jaar.
Het zag er begin van het afgelopen jaar nog zo mooi uit, we waren bijna
klaar met de bouw van het Lytshûs en wilden dit in het voorjaar opleveren aan het bestuur. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn, niet omdat we
niet klaar waren, maar alle evenementen mochten zoals bekend geen
doorgang vinden. We vinden dit jammer maar het is niet anders en er
komt vast nog wel een moment waarop dit wel kan.

werkzaamheden aan de nieuwe entree
Helaas moesten we ook alle andere werkzaamheden op een zacht pitje
zetten, omdat gezien de leeftijd van onze vrijwilligers, dit niet verantwoord was. We konden en mochten niet meer met meerdere mensen
aanwezig zijn. Is er dan niets gebeurd het afgelopen jaar wat betreft de
werkzaamheden op ons park en buitengebied? Gelukkig wel, we konden natuurlijk wel in kleine groepjes iets aanpakken en hebben dit dan
ook met verve gedaan.
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Door de mensen van de het ‘re-integratie project’ is samen met derden
de toiletgroep en het voorportaal aangepakt en ook dit jaar nog opgeleverd. Samen met de nieuw gemaakte winkel is dit een prachtig geheel
geworden, waarmee we weer jaren vooruit kunnen. Aansluitend is er
een begin gemaakt met het gedeeltelijk overkappen van ons buitenterras aan de oostkant van het bestaande gedeelte. Dit sluit straks aan op
het reeds eerder gemaakte gedeelte aan de achterzijde. Aan de westzijde is een overkapping gemaakt welke gebruikt kan worden voor diverse openluchtactiviteiten, zoals een barbecue of als terras voor de
vrijwilligers.
Natuurlijk is er ook nog gewerkt aan de bestaande locaties, zoals het
opnieuw bekleden van het dak en het herstel van de wanden van de
holwoning. Ook is er nog gewerkt aan het buitenschilderwerk.
Wat betreft het tuinonderhoud is door de mannen van de buitendienst
het reguliere werk weer met veel plezier uitgevoerd en lag alles er weer
netjes bij. Ook is de begroeiing (boomwal) tussen de bebouwing en de
boomgaard verwijderd en dit geeft een mooie aansluiting van het geheel. Helaas zijn er ook onderdelen blijven liggen of uitgelopen, maar
die gaan we komend jaar, als het weer mag, met nieuwe energie oppakken. Al met al kunnen we toch nog spreken van een goed jaar.
Namens de bouw en onderhoudscommissie,
Freerk de Vries

Collectie en registratie
De collectie- en registratiecommissie is in 2020 door de beperkingen
van de coronamaatregelen nauwelijks bij elkaar geweest. De leden van
de werkgroep hebben zich hoofdzakelijk bezig gehouden met uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de voltooiing van het digitaal
aanleveren van de kerncollectie van museale voorwerpen. De afronding
van deze meerjarige klus heeft inmiddels plaatsgevonden.
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Ondanks de lange sluiting van het museum zijn er toch nog voorwerpen
ingebracht door bezoekers. De werkgroep heeft deze verwerkt middels
het beoordelen, en daarmee sorteren, van de ingebrachte zaken. In het
verlengde hiervan is ook overleg geweest met het bestuur aangaande
een duidelijk effectief beheer en inrichting van de opbergplaatsen, magazijnen en archiveringsplekken binnen het museum.

een deel van onze collectie in het Jehannes Hinke Hûs
De thematische seizoenstentoonstelling over 75 jaar bevrijding in de
Malmoune is doorgeschoven naar 2021. Dit geldt eveneens voor twee
doelstellingen die er lagen voor 2020, namelijk het aanbrengen van foto’s van de originele huisjes op informatiepaneeltjes bij de woonhuizen
en de informatiefilmpjes die kunnen worden getoond aan de bezoekers
van het museum.
Namens de collectie- en registratiecommissie, Rinze Dijkstra
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Activiteiten
Er stonden voor 2020 heel wat activiteiten gepland. Veel van deze evenementen konden echter niet doorgaan, zoals de cursus allerlei lekkers
uit de natuur, het museumweekend, de Spitkeetwandeltocht, de Kunst
& Kitschdag van de Keunstkrite, Het Opel Blitz Treffen, de Tuinenfietstocht, de Geitenkeuring, het Brommels-festijn, de Vleermuizenexcursie,
de Museumkidsweek, de Stamppot fiets- en wandeltochten, de Winterfair en de Snertkuiertocht.

een kar vol met nestkastjes

Help pake en beppe de vakantie door
Van 17 t/m 21 februari hadden de kinderen vrij van school, het was
krokusvakantie. Maar veel ouders moeten dan gewoon werken, dus die
moesten voor hun kinderen oppas regelen. Wat een geluk dat er dan
pakes en beppes zijn die zich met plezier een paar dagen over de jeugd
19

ontfermen en met hun kleinkinderen allerlei leuke dingen ondernemen.
Al jaren is het mogelijk om dan in Friese musea aan allerlei activiteiten
deel te nemen en natuurlijk doen wij als Spitkeet daar graag aan mee.
Zo hebben wij dit jaar in samenwerking met de gemeente een heel
actueel onderwerp gekozen, namelijk het bestrijden van de eikenprocessie-rups, de ‘ike-optocht-rûp’, die ook in onze omgeving een plaag
begint te worden. Je kunt met gif gaan spuiten, maar dan doodt je ook
allerlei andere diertjes op die boom; en dat willen we niet en daarom
proberen we met behulp van natuurlijke vijanden deze rupsen te
bestrijden, onder andere met vogels.

kinderen maken een ‘rups’
Wethouder Max de Haan opende op dinsdagmorgen 17 februari het
project. Hij vertelde dat de gemeente duizend nestkastjes had laten
maken en die beschikbaar stelde aan particulieren, de Vogelwacht en
een aantal aan de Spitkeet. In deze kastjes kunnen vogels gaan broeden,
zoals de koolmees en pimpelmees die de rupsen als voedsel gebruiken.
Wij wilden in deze vakantie graag aansluiten bij dit project en hebben
daarom activiteiten gezocht die hierbij passen. Zo mochten de kinderen
voor de vogels een leuke voedersilo timmeren die ze thuis kunnen
ophangen en waaruit die vogels dan zaad kunnen pikken. Horen en zien
verging je soms, maar ze vonden het prachtig en hebben enthousiast
getimmerd. Anderen mochten een bloempot beschilderen en beplakken
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en daar tenslotte een vetbol in hangen en zo zagen we heuse kunstwerkjes ontstaan. Thuis kunnen ze de vogels van hun vetbol zien eten.
Om een rups te maken kregen ze potgrond gemengd met graszaad. Dit
werd in een panty gegoten en wanneer die vol was kon je hem de vorm
van een rups geven, compleet met oogjes en sprieten. Thuis zal het
graszaad gaan kiemen en door de panty groeien en dan heb je een
‘echte’ rups. Om insecten te lokken moet je bloemen hebben en daarom hebben veel kinderen van potgrond met klei en zaadjes en een
beetje water zaadbommen gemaakt. Straks kunnen de zaden gaan
kiemen en krijg je mooie bloemen en hopelijk ook veel insecten. Voor
de jongsten hadden we een vlinder uitgezocht. Ze mochten kleuren,
knippen en plakken en kregen zo een prachtige kleurige vlinder mee
naar huis.
Voor de liefhebbers was er bovendien een puzzel met vragen over de
processierups. Uit de goede oplossingen werden aan het eind van de
week twee nestkastjes geloot. Over belangstelling hadden we deze
dagen niet te klagen. Mede dankzij het goede weer kwamen heel wat
pakes en beppes, en ook vaders en moeders die tijd hadden, een kijkje
nemen bij de Spitkeet. Het was elke dag gezellig druk en zo konden we
aan het eind van de week in totaal 624 volwassenen en kinderen
noteren; een leuk resultaat.

Gezond natuur wandelen
Stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland organiseert elke week
gratis wandelingen van een uur in het groen. Tijdens iedere wandeling
wordt één à twee keer kort iets verteld over de natuur en het landschap
waar op dat moment gelopen wordt. Meestal vertelt een van de begeleiders iets, soms ook een deelnemer. Het zijn geen natuurexcursies,
maar door even aandacht te besteden aan natuur en landschap hoopt
de organisatie meer mensen bewust te maken van de waarde ervan
voor de samenleving, de gezondheid en het welzijn.
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De Spitkeet is één van de locaties die als startpunt voor deze wandelingen wordt gebruikt. Elke woensdag van 09.30 tot 10.30 uur wordt er
gewandeld vanaf het Themapark. Na afloop kan nog even gezellig nagezeten worden in de ontvangstruimte van De Spitkeet.

Tentoonstelling ‘Frijdom wie de heechste wet’
Op 20 mei heeft wethouder Max de Haan onder toeziend oog van het
bestuur en de tentoonstellingscommissie de nieuwe expositie in de
Mallemoune bij De Spitkeet geopend. Werd andere jaren de tentoonstelling altijd aan het begin van het seizoen, in aanwezigheid van alle
vrijwilligers geopend, dat was dit jaar helaas niet mogelijk. Daar het
museum vanaf 1 juni weer open mocht, werd de tentoonstelling alsnog
op 20 mei officieel geopend. Het thema van de tentoonstelling sloot
aan bij de herdenking van 75 jaar bevrijding.

wethouder Max de Haan opent de tentoonstelling
Vanaf 2 juni was een kleine expositie te zien met centraal de actualiteit
van 75 jaar bevrijding van Nederland. Getoond werden voorwerpen uit
de oorlog 1940-1945 en de jaren vlak na de bevrijding. Meestal waren
deze voorwerpen geschonken door bezoekers van het museum. Het ac22

cent binnen de tentoonstelling lag op de naaste omgeving van Harkema. Door de medewerking van Stichting Oud-Achtkarspelen betrokken
we ook informatie uit de naburige dorpen om zo een iets breder beeld
te schetsen van dit deel van Achtkarspelen.
Heden ten dage merken we nog altijd dat vrijheid geen gegeven is dat
ons zomaar in de schoot wordt geworpen. Hopelijk raakt onze jeugd
doordrongen van het feit dat ook in Achtkarspelen velen hun leven
hebben gegeven voor de vrijheid die we nu kennen. Dit met als motto:
“En twang fan wa ek, stie it tsjin”! Omdat het museum in 2020 maar
beperkt open mocht zijn, zal de tentoonstelling ook nog te zien zijn in
2021.

harmonicaspelers

Harmonicafestijn
Een activiteit die wel doorging en zelfs twee maal is georganiseerd, is
het harmonicafestijn. De eerste harmonicadag was op 4 juli en de
tweede op 29 september. Harmonicamuziek past bij De Spitkeet. Een
groep die hier al enkele jaren komt spelen, zijn de Loekpoedels. Daarnaast waren er nog diverse andere muzikanten aanwezig, want ieder23

een 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.

Zomer fietstochten
Wij waren van plan om op 22 augustus de zomerfiets- en wandel-tochten te organiseren. Maar zoals met ons hele programma gebeurde,
gooide ook hier de corona roet in het eten. Deze tochten konden we
niet houden. Toch wilden wij wat doen en zo werd het plan geboren om
in de maanden juli en augustus iedere zaterdag een korte fietstocht te
gaan houden. Dat betekende dat we acht verschillende routes moesten
maken tussen de 30 en 40 km lang. Doordat we hiermee op tijd zijn
begonnen waren deze routes eind juni klaar. Zo konden we op 11 juli de
eerste tocht organiseren.
Natuurlijk waren we erg benieuwd hoeveel deelnemers op deze activiteit af zouden komen en dan merk je dat je sterk afhankelijk bent van
de weersvoorspelling. De ene keer konden we 150 fietsers inschrijven,
een volgende keer 80 en zo wisselde het steeds. Sommigen schreven
zich direct in voor vier tochten, anderen wachtten liever tot een volgende keer. Vanuit de Spitkeet kun je in alle richtingen leuke tochten maken
en zo fietsten ze de ene keer richting Feanwâlden, een andere keer door
de Westereen en weer later naar de bossen van Bakkeveen of de wegen
van Lutjegast. Heel wat fietsers kwamen zo langs paden waar ze niet
eerder waren geweest en hebben genoten van deze tochten door de
mooie omgeving van Harkema. In totaal konden we ongeveer 750
fietsers inschrijven zodat we kunnen zeggen dat deze activiteit zeker
geslaagd is.

Sneupen bij De Spitkeet
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; spullen die ze zelf niet
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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 1 t/m 5 september weer een aantal van
die artikelen, 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.

Even Er Op Uit
Vanwege de corona konden wij dit jaar ook onze oude ambachtendag
niet door laten gaan. Toch wilden wij graag iets organiseren en zo is het
onze activiteitencommissie gelukt om onze bezoekers een leuk programma aan te bieden.

een eendenkorfvlechter in actie
Zo kon de jeugd bezig met een speciale speurtocht en ook voor volwassenen hadden wij deze keer een speurtocht door het hele park uitgezet
waaraan ze met veel plezier hebben deelgenomen. Ook kon de jeugd
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zich vermaken met diverse spelletjes, waarvoor ze steeds na afloop een
stempel op hun kaart kregen. Na inlevering van de volle stempelkaart
smaakten de chips en de ranja prima.
Een grote groep oldtimer-trekkers hield een toertocht door deze omgeving. Na afloop verzamelden ze zich op het Themapark en zo stond er
even later een indrukwekkende rij trekkers op ons terrein, leuk om te
zien.

een aantal oude tractors op de Mûntsegroppe
Evenals bij onze oude ambachtendag gebruikelijk was werd ook nu een
demonstratie gegeven met enkele border collies die onze schaapskudde dreven naar de plaats waar de ‘herder’ ze wilde hebben. Zo
waren er meer activiteiten die we ook altijd op onze oude ambachtendag organiseerden, bijvoorbeeld het pannenkoekenbakken (en ze
smaakten heerlijk), het roken van rode poon (lekkere visjes), dat door
de bezoekers wel op prijs werd gesteld en die dus ook gretig aftrek
vonden. Verder was er het wassen met de stamper en het wasbord, een
grote teil en de wringer. Iets anders dan de wasmachine met droger,
was werken aan het spinnewiel, zodat je kon zien wat je met wol kunt
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doen. Ook was te zien hoe je van riet een mooie stevige eendenkorf
kunt vlechten en ook dat vroeger het velletje van een mol zeer
waardevol was. Heel wat mollenvangers, ook uit Harkema, trokken er
per fiets en met hun mollenhondje op uit om een leuke cent te
verdienen. Vandaar dat in Harkema bij de Bôge nu een beeld staat van
zo'n mollenvanger.

wassen in vroegere tijden
Verder waren er ook in de huisjes allerlei activiteiten waar veel belangstelling voor bestond en ook deze keer ontbrak de muziek niet. Op
diverse plaatsen kon men genieten van vrolijke accordeonmuziek en
zang. Op het terrein was een veiling van oude spulletjes en zoals op
iedere oude ambachtendag ontbrak ook nu het boerenboelgoed niet.
Ook hier was veel belangstelling voor en er werd flink geboden. In totaal
bezochten 350 mensen deze dag, zodat wij ondanks de corona toch
konden spreken van een geslaagde activiteit.

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;
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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.

fruit van de Spitkeet-bomen wordt te koop aangeboden
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. In totaal kregen we
deze dag 140 mensen op bezoek.
Namens de activiteiten-werkgroepen, Jan de Vries
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In memoriam
Durk Visser
Durk is jarenlang als vrijwilliger bij de Spitkeet werkzaam geweest. Zijn
belangrijkste activiteit was gids. Met veel plezier heeft hij heel wat
groepen een rondleiding over het Themapark gegeven. Hij vond het
mooi om te vertellen over de vroegere bewoners van deze streek van
Friesland. Door zijn werk als politieagent in Harkema had hij ook veel
over deze bewoners gehoord.
Naast gids was hij geregeld actief bij de oude ambachtendag. Hij speelde dan de mollenvanger, woonde in de holwoning en kon smakelijk
vertellen over deze activiteit die vroeger door veel inwoners van
Harkema en andere dorpen in deze omgeving werd uitgeoefend. Ze
gingen op de fiets, gewapend met hun schep en bijgestaan door hun
mollenhondje door heel Nederland tot in Limburg, want ruim honderd
jaar geleden leverde een mollenvel een mooi bedrag op. Zijn derde
activiteit was controlepost tijdens fiets- en wandeltochten. Soms was
het lastig om op zaterdag iemand te vinden die een hele dag op zo'n
post wilde zitten, maar bij Durk klopten we nooit tevergeefs aan. Ook
dit werk deed hij met plezier. Hij zat op tijd op zijn post en bleef net zo
lang tot de laatste wandelaar of fietser zich bij hem had gemeld.

Taekje de Boer
Op 7 july krigen wy berjocht dat ús frijwilliger Taekje de Boer stoarn wie.
Fan 2003 ôf hat sy by de Spitkeet frijwilliger west. Earder wurke se op in
rûnfeartboat en sadwaande wie se goed thús yn de hoareka. As Jannie
der net wie dan foel Taekje yn. Sy wie de rjochterhân fan de behearster.
Dat wurk lei har hiel goed en ek de omgong mei de besikers wie se wol
wend, dus dat rûn flot. Mei de frijwilligers soarge se dat alles goed
ferrûn. As Jannie mei fakânsje wie, wist sy wat se dwaan moast en foel
der in frijwilliger út dan soarge se wol foar in ynfaller. Se wurke dan hiel
selsstannich en koe mei de oare frijwilligers goed oerwei.
Se wie in leafhawwer fan lûkpûdemuzyk en naam har ynstrumint faak
mei nei de Spitkeet. Dêr soarge se mei har muzyk foar ekstra gesellich29

heid. De leafde foar de muzyk hat se oerdroegen oan har soan Ate en dy
is noch geregeld as troebadoer te belústerjen by de Spitkeet. Taekje
waard fjouwer jier lyn siik en stadichoan kaam se minder op 'e Spitkeet,
mar opjaan kaam yn har wurdboek net foar. Nei ferrin fan tiid moast se
lykwols dochs belies jaan, mar it kontakt mei de Spitkeet bleau. Op
heechtijdagen kaam se noch geregeld del want sokke feesten woe se
noch meimeitsje. Sy koe de Spitkeet net loslitte en ek frijwilligers
sochten har geregeld op. Op 'e Spitkeet misse wy har hiel lang en sille
har net ferjitte, want se wie sa't se wie en die sa't sy it die.

Annechien Rispens
Op 30 juli overleed Annechien Rispens. Ze werd 59 jaar. Ze is ongeveer
één jaar als vrijwilligster bij de Spitkeet werkzaam geweest. Ze was
actief, ambitieus, wilde graag wat doen. Ze was hoofdzakelijk werkzaam
in de horeca, maar hielp ook mee bij verschillende activiteiten zoals
oude ambachten, het museumweekend en ‘help pake en beppe de
vakantie door.’ Wij wensen haar man sterkte met dit grote verlies.

Wiebren de Jong
Op 25 novimber stoar Wiebren. Hy wurke by ús yn de perioade dat de
keuken fan it Skieppehok wer ferboud wurde moast. It waard stadichoan drokker by de Spitkeet en dêrtroch moasten der mear minsken
achter de baly wurkje. Dy rûmte waard op it lêst te krap, it wurke net
goed mear. De tuskenwand moast der út sadat wy mear rûmte krigen.
Alles moast ferpleatst wurde lykas de kuolkast, de ôfwaskmasine en de
spielbakken. Dy apparaten binne doe ferhûze nei wat earst de opslachrûmte wie. Bûten kaam in nije opslachrûmte yn in keet. Oeral moasten
nije elektryske liedings hinne en ek nije wetter- en gasliedings. Wy
hienen doe al in man dy't ús wolris holp en sadwaande kamen wy ek by
Wieb terjochte. Hy sei, ik sil jim helpe sa goed as ik kin en dat kaam der
op del dat er alles oanlein hat. Oeral lei er nije liedingen oan út 'e
meterkast nei dy apparaten. Hy hat wiken dwaande west om alles klear
te krijen en wy ha altyd noflik mei him gearwurkje kinnen. Neitiid kaam
er mei syn frou noch geregeld even del by de ferskillende aktiviteiten.
Wy winskje Baukje en de bern in protte sterkte yn de tiid dy't komt.
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Thijs Kamminga
Thijs Kamminga stoar op 24 desimber. Hy wie de man fan ús frijwillichster Anneke Kamminga. By de Spitkeet hat er geregeld meiholpen
by it fervjen fan de nijbou. Thús makke er faak houten dingen foar de
winterfair. Hy wie in fleurich persoan om mei te wurkjen. Wy winskje
Anneke en de bern in soad sterkte mei dit grutte ferlies.

Een stukje historie
Dominee Sybillis Catharinus Kijlstra
De vrijzinnige en ‘rode’ dominee Sybillis Catharinus Kijlstra (1869-1951),
hervormd predikant te Rottevalle (van 1897 tot 1899), bezocht veel armen op de Hamster- en Surhuisterveensterheide en probeerde in 1898
via een brochure getiteld ‘Een noodkreet om erbarming en om hulp’ de
aandacht te vestigen op de bittere armoede op de heide. Hij schreef
onder andere aan de gemeenteraad van Achtkarspelen: ‘Wist ge dat
een deel van de aan uwe zorgen toevertrouwde menschen zoo bitterlijk
hun leven lijden?’ Hij verzocht met klem om middelen ‘ter uitredding uit
zoo groote nooden’. En aan het Burgerlijk Armenbestuur: ‘Hebt gij een
hart of alleen maar een reglement?’ Hij liet het niet bij papieren protesten. Aan kennissen en vrienden stuurde hij per postpakket op de heide
gemaakte handschrobbers voor de verkoop.
Boele Veenstra
Dominee Kijlstra beschreef onder andere de situatie van een oude weduwnaar, Jan Boeles Veenstra, die meer dan 70 jaar oud was: ‘Hij woont
in een zeer kleine hut, door helpende buren opgezet van plaggen en
stroo. De heele hut is niet meer dan 4 M. in het vierkant; het afgeschoten hokje, waarin hij woont, is zoowat 2 M. breed en ruim 2 M. lang. Er
is geen tafel, geen stoel, geen enkel meubel. Op een plank ligt wat eetgerei om zijn ellendig maal te bereiden. Tegen de muur is een bed aangebracht, een paar oude planken. Het is er tochtig. De regen heeft op
vele plaatsen vrijen toegang. Toch heeft de oude het beter gevonden
ook nog maar de heele deur uit zijn hut te nemen, opdat te meer de buitenlucht kan binnenkomen. Want hij heeft ’n zeer slechte borst en voor31

al, als wat vuur ligt te smeulen, kan het ontzettend benauwd wezen in
de hut. Hij komt weinig de wereld in. Zijn slechte borst verbiedt hem te
werken, zelfs om te bedelen voelt hij zich meestal te zwak. Hard heeft hij
vroeger gearbeid. Nu zit hij alleen in z’n hut, te ellendig om zich te verwonderen, dat hij zoo verlaten is’.

een slechte spitkeet getekend door Jelle Dam

Verder deed hij verslag omtrent de toestand van een bejaarde man op
de Hamsterheide, die onder andere last van luizen had:
Jan Schievink
‘Jan Schievink, oud 84 jaar, is den vorigen dag uit zijn ellendige hut gehaald, uitgehongerd, bezig gevonden zich nog te voeden met geheel beschimmelde aardappelen. Hij is geheel verwaarloosd. Niet bij machte
zichzelf te verzorgen, is het ál erger geworden, is alles vervuild, is hij bedekt met ongedierte. Een man, die vroeger ’n dochter van hem had, nu
voor de 2e maal gehuwd, heeft hem opgenomen en helpt hem in alle opzichten. Ik zie hem zitten bij de haard met wat onderkleeren aan (alles is
nl. in de wasch om uitgekookt te worden). Als de vrouw z’n borstrok
even oplicht, zie ik zijn rug geheel open; van de wonden heeft men met
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voorzichtigheid het ongedierte moeten afschrappen. Hij was altoos een
flinke arbeider, maar kon sedert een paar jaren heelemaal niet meer
……..’

tekening van een spitkeet door Jelle Dam

Tjerk van der Veen
Over een gezin met een zieke vader schreef hij als volgt: ‘6 Juni 1898,
Hamsterheide. Tjerk van der Veen met zijn huisgezin, bestaande uit 6
personen. De vrouw is pas bevallen; de andere kinderen zijn ook nog beneden den leeftijd dat ze kunnen verdienen. Tjerk was al 7 weken ziek en
verdiende in al dien tijd volstrekt niets. Ik zag geen slechtere hut. Aan
alle kanten zijn gaten; vuil is het er en zwart van roet door de altijd
neerslaande rook. Ik zie een bed in den hoek, zóó min, dat iemand zijn
hond wat beters zou geven. Dit huisgezin krijgt in zoo grooten nood van
de armmeester vijftig centen per week. Hadden buren niet geholpen en
wat gebracht van eigen karig deel, misschien was hier dan toch eens gezondigd tegen de van liefde overloopende Armenwet en wel tegen Artikel 21, dat de overheid verbiedt in Nederland een mensch direct door
honger (langzaam door honger mag wel, gebeurt veel in deze streken)
te laten sterven’.
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Programma 2021
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Op de website wordt de actuele
informatie bijgehouden.
1 april t/m 31 oktober Tentoonstelling: “Frijdom wie de heechste wet…”
Elke woensdag

Gezond natuur wandelen (9.30-10.30 u.)

5 april

Spitkeet Paasfeest

24/25 april

Museumweekend

1 mei

Spitkeetwandeltocht

4 t/m 7 mei

Help Pake en Beppe de vakantie door

28 & 29 mei

NL doet

18 t/m 20 Juni

Opel Blitz treffen

3 juli

Harmonicafestijn

10, 17, 24, 31 juli

Zomer fietstochten

7, 14, 21, 28 augustus

Zomer fietstochten

21 augustus

Nederlandse Landgeitenkeuring

28/29 augustus

Brommels Wâldpyk Bramenfestijn

31 aug. t/m 4 sep.

Brocante verkoop

4 september

Oude ambachtendag

25 september

Fruitdag

19 t/m 22 oktober

Museumkidsweek / Herfstactiviteiten

9 oktober

Vrijwilligers dag [ museum gesloten ]

8 t/m 11 december

Winterfair

26 december

Snertkuiertocht

Alle activiteiten worden in de pers aangekondigd en staan tevens vermeld in het Toeristisch Informatieboekje van Surhuisterveen.
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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 powerpoint-lezing
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
Dettie Dekkers

Drogeham
Drogeham
Drogeham
Jistrum

voorzitter
secretaris en pr
penningmeester en collectie
horeca

Personeel
Renneke Wiersma
Mieneke Alting

beheerster
coördinator

info@despitkeet.nl
coordinator@despitkeet.nl

ADRESWIJZIGINGEN GRAAG DOORGEVEN AAN:
INFO@DESPITKEET.NL

35

