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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 ver-
band 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 7, 9281 KT Harkema 
Tel. 0512-840431 of 06-83417414 
Website: 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 wederom een vreemd jaar voor De Spitkeet. Weer moest het 
museum diverse maanden gesloten blijven en veel activiteiten konden 
vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Laten we hopen dat 2022 een 
beter jaar wordt. Desalniettemin is er het afgelopen jaar best veel ge-
beurd. En dat kunt u lezen in dit jaarverslag. 
 
 
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 en Leffert 
Nicolai. 

mailto:info@despitkeet.nl
http://www.facebook.com/spitkeet
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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 donateurs-
kaart van hun pake en/of beppe. Dit geldt alleen op vertoon van de do-
nateurskaart en als de bijdrage minimaal € 20,- per jaar bedraagt. 
 
Informatie over de activiteiten via de e-mail 
Donateurs die graag op de hoogte willen worden gehouden van de acti-
viteiten 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 wor-
den 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 Harkema 
Douwes Machines Harkema 
Vekam Houtbouw Harkema 
Bouwbedrijf U. Veenstra Harkema 
Autoschadeservice De Haan Harkema 
Pluimveevangbedrijf Van der Veen Harkema 
Bijkon Staal- en Systeembouw Harkema 
Slagerij Alie en Brenda Harkema 
Instituut voor Permanent Make up Harkema 
Autobedrijf R. van der Meer Harkema 
Dam Hout Harkema 
René Hiemstra Tweewielers Harkema 
Garage Klaas de Haan Harkema 
Hair Reset Instituut Jantien Harkema 
Salon Aphrodithe Harkema 

mailto:s.hoeksma@hetnet.nl
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Pultrum Auto’s Harkema 
Verzinkerij Schippers Harkema  
Agrarisch Centrum De Leijen  Drogeham 
Tjoelker Fixet-Hubo  Opende 
A.J. van der Bijl, uw warme bakker Kollum 
Zonwering Van der Veen  Surhuisterveen 
Tillwood Industriële Verpakkingen Buitenpost 
Tabak Keukens Drachten 
Autobedrijf E.J. de Jong Harkema 
 
Drukkerij Mulder  Surhuisterveen  
Ewald Installatiebedrijf Surhuisterveen 
Hoeksma’s Schildersbedrijf Surhuisterveen 
Maklo Handel en Verhuur Harkema 
Poeisz Supermarkt Harkema 
Andries Nicolai Tuinonderhoud Harkema 
Bosma Boomkwekerij & Groencentrum Boelenslaan 
Zagerij en Houthandel Jagersma Boelenslaan 
Bouwbedrijf Kootstra Van der Veen Harkema 
VMTA Bedrijfshulpverlening Surhuisterveen 
Stertil B.V. Kootstertille 
De 4 Elementen Stroobos 
De Tuindeurenman Jistrum 
De Buffettenman Twijzel 
Minicamping Het Schuttersplek Drogeham 
De Barbecue Gigant Boelenslaan 
St. Woningbouw Achtkarspelen (SWA) Buitenpost 
Provincie Fryslân  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, evenals 2020, een apart jaar. Veel activiteiten 
konden niet doorgaan of konden slechts doorgang vinden in afgeslankte 
vorm. Grote groepen bezoekers mochten we niet ontvangen en school-
klassen bleven veelal thuis. Al deze ontwikkelingen hadden grote in-
vloed 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. An-
dere vrijwilligers zijn het afgelopen jaar nauwelijks ingezet. We denken 
bijvoorbeeld aan de gidsen of aan een deel van de bouw- en onder-
houdsploeg.  
 
Bezoekers 
In 2021 kwamen er 7.965 bezoekers. Dat is ruim 1.000 meer dan in 
2020, want toen kwamen er 6.928 bezoekers. Het zijn echter aanzienlijk 
minder dan in een normaal seizoen, want in 2019 kwamen er 19.301 
bezoekers. 
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Ongeveer 60% van de bezoekers kwam puur voor een bezoek aan het 
park, 6% waren schoolklassen en 34% kwam voor een activiteit. 
 
Wat de schoolklassen betreft kwamen er 12 groepen uit de onderbouw 
van het basisonderwijs voor het Egelpad. Twee groepen uit de boven-
bouw van het basisonderwijs, een groep uit het MBO en een groep van 
de universiteit kwamen voor een excursie.  
 
 2021 2020  
Losse bezoekers (volwassenen) 3.208 3.035  
Losse bezoekers (kinderen) 716 675 
Groepsbezoekers 878 509 
Schoolgroepen 147 164  
Egelpad 290 72 
Fiets- en wandeltochten 811 781 
Activiteiten 1.915 1.692  
 
 

 
 
 
Bestuur 
De bestuurssamenstelling heeft het afgelopen jaar een wijziging onder-
gaan. Simon Hoeksma is halverwege dit jaar, na een periode van zes 

Losse 
bezoekers 

(volwassenen); 
3.208

Losse 
bezoekers 
(kinderen); 

716
Groepsbezoekers; 

878

Schoolgroepen; 
147

Egelpad; 
290

Fiets- en 
wandeltocht

en; 811

Activiteiten; 
1.915

BEZOEKERS 2021



 
8 

 

jaar, in juni teruggetreden uit het bestuur. Daardoor bestond het be-
stuur nog maar uit drie leden, namelijk Jarig Wijma, Anne Ytsma en 
Dettie Dekkers. 

Gelukkig had Freerk de Vries al aangegeven dat hij bereid was om in 
september terug te komen in het bestuur. Omdat het bestuur meer 
aandacht wil besteden aan de museumfunctie is aan Rinze Dijkstra ge-
vraagd om ook tot het bestuur toe te treden. Hij heeft de laatste jaren 
in de collectie- en registratiecommissie veel kennis en ervaring opge-
daan met alles wat met de kerntaak van het museum te maken heeft. 
Daarnaast is aan Simon Hoeksma gevraagd om nog twee jaar beschik-
baar te zijn als secretaris.  

Jarig Wijma heeft aangegeven dat hij het verstandig vindt dat Rinze 
Dijkstra voorzitter wordt. Met zijn kennis en ervaring zal hij de museum-
functie weer meer centraal kunnen gaan stellen. Jarig gaat zich dan on-
der andere bezig houden met fondsen- en subsidiewerving, de financi-
ele afhandeling van de bouwactiviteiten en het automatiseren van za-
ken met betrekking tot de organisatie van activiteiten.  
 
Daarnaast heeft ook Sjoukje Spinder zich weer beschikbaar gesteld als 
bestuurslid, waarmee het bestuur dan weer compleet is. Zij is in januari 
2022 officieel tot het bestuur toegetreden. Wat betreft het rooster van 
aftreden: Niemand van de bestuursleden is in 2022 aftredend. De taak-
verdeling in het bestuur ziet er als volgt uit: 

Rinze Dijkstra, voorzitter 
Simon Hoeksma, secretaris en PR 
Anne Ytsma, penningmeester 
Jarig Wijma, algemeen adjunct  
Dettie Dekkers, horeca 
Sjoukje Spinder, activiteiten 
Freerk de Vries, bouw en onderhoud 

 
Door de coronacrisis is het aantal bestuursvergaderingen beperkt geble-
ven tot zes bijeenkomsten. Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris,  
penningmeester en algemeen adjunct) is slechts driemaal bijelkaar ge-
weest. Veel werd geregeld via één op één contacten en via de mail. 
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Governance Code Cultuur 
De musea zijn verplicht om te voldoen aan de Governance Code Cul-
tuur. De Governance code is een instrument voor goed bestuur, ade-
quaat toezicht en een transparante verantwoording. De Governance 
Code is als verantwoordingsdocument geplaatst op de website van het 
museum (zie www.despitkeet.nl/anbi/).   
 
a. Nevenfuncties 
Van alle zeven bestuursleden zijn de ondertekende overzichten van 
werkzaamheden en nevenfuncties ontvangen. Er zijn geen werkzaam-
heden of nevenfuncties geconstateerd die belemmerend kunnen zijn bij 
het integer functioneren van het bestuurslid. Er is dus geen sprake van 
conflicterende belangen. 
 
b. Integriteit Bestuur 
Moreel-ethische verklaring: Op alle ondertekende formulieren is aange-
geven dat zich in het afgelopen jaar geen wijziging heeft voorgedaan 
met betrekking tot de door het bestuurslid ondertekende moreel-ethi-
sche verklaring. 
 
c. Wijzigingen Governance Code De Spitkeet 
o In de beleidsvoornemens 2023 staat aangegeven dat museum De 

Spitkeet voornemens is een vertrouwenspersoon aan te stellen. 
o In het Jaarplan Beleid 2022 is aangegeven dat in dat jaar een statu-

tenwijziging plaats zal vinden.  
o In de nieuwe statuten zal worden omschreven dat voor alle be-

stuursleden een maximale zittingstermijn van twee perioden van 
vier jaar zal gelden; dit conform de eisen van de landelijke Museum-
vereniging. Ook is een rooster van aftreden verplicht. 

o Jaarlijks wordt een overzicht van bestuursleden, alsmede het roos-
ter van aftreden, vermeld in het jaarverslag van De Spitkeet.    

o Deze overzichten zijn ook geplaatst op de website van het museum 
(ANBI-informatie). 

o In het Jaarplan Beleid 2022 staat aangegeven dat een document vrij-
willigersbeleid wordt ontwikkeld. Hiermee wordt het bestaande do-
cument aangepast en volledig gemaakt. 

o In 2021 is het beleidsdocument ‘Werving en Selectie De Spitkeet’ 
ontwikkeld en vastgesteld. 

http://www.despitkeet.nl/anbi/
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Ethische Code 
De Ethische Code voor Musea biedt een instrument voor professionele 
zelfregulering op een aantal gebieden waar het museum zijn specifieke 
deskundigheid en verantwoordelijkheid heeft. 
o Het museum werkt vanaf 2021 beleidsmatig met een vastgesteld 

Meerjarenbeleidsplan en het van hieruit ontwikkelde Jaarplan Be-
leid. Aan deze beleidsplannen zijn gekoppeld een meerjaren- en 
jaarbegroting. 

o De Ethische code is als verantwoordingsdocument geplaatst op de 
website van het museum (zie www.despitkeet.nl/anbi/).   

o Alle vrijwilligers, medewerkers en overige betrokkenen bij het mu-
seum worden op de hoogte gesteld van deze code en het doel er-
van. 

 

 
 hoog bezoek bij De Spitkeet 

 
 
Personeel 
Vanaf begin 2021 hebben we een nieuw personeelslid in de persoon 
van Mieneke Alting. Zij heeft de functie van vrijwilligerscoördinator en 
is de contactpersoon voor de vrijwilligers. Zo houdt zij zich o.a. bezig 
met de begeleiding van de activiteitenwerkgroepen, de educatie en de 

http://www.despitkeet.nl/anbi/


 
11 

 

museumregistratie. Zij heeft een contract voor 20 uren per week. Aan 
het eind van het jaar heeft het bestuur het contract met een jaar ver-
lengd, zodat ze ook in 2022 werkzaam blijft bij De Spitkeet. De salaris-
kosten worden betaald uit een tijdelijke subsidie van de gemeente. 
 
Daarnaast is Renneke Wiersma al jaren werkzaam als beheerster. Zij is 
de spin in het web van onze organisatie en werkt altijd met grote be-
trokkenheid voor ons museum. Om alles goed te laten verlopen moet er 
achter de schermen heel wat gebeuren. Vaak zijn dat zaken die niet 
voor iedereen zichtbaar zijn, maar wel heel belangrijk zijn. Te denken 
valt hierbij aan het aansturen en ondersteunen van het horeca- en  
schoonmaakgebeuren, administratie (o.a. kasboek, facturen, het bij-
houden van de vrijwilligersadministatie en de bezoekersaantallen, tele-
foon, post en e-mail) en het adviseren van het bestuur. Verder heeft ze 
veel aandacht besteed aan de inrichting van de nieuwe bezoekers-
ruimte, het terras en de bestuurs- en kantoorruimte. 
 
Het park wordt onderhouden door twee tuinmannen die hier werkzaam 
zijn via de zorgonderneming Doarp en Fjild. Ook het afgelopen jaar heb-
ben Theo Jager en Martin Postmus er weer voor gezorgd dat het park er 
keurig bij lag. Hun inzet wordt door het bestuur enorm gewaardeerd. En 
niet alleen door het bestuur, maar ook door bezoekers. Regelmatig krij-
gen we de opmerking dat het park er zo netjes bij ligt! 
 
Commissies en werkgroepen 
Ook dit jaar kreeg het bestuur weer ondersteuning van diverse commis-
sies en werkgroepen: fiets- en wandelcommissie, activiteitenwerkgroe-
pen, coördinatiecommissie horeca, bouw- en onderhoudscommissie, 
collectie- en registratiecommissie, vrijwilligerscommissie en de werk-
groep oude fruitrassen.  
 
Vrijwilligers 
Zonder de inzet van vrijwilligers zou het museum niet kunnen draaien. 
Elk jaar worden er voor de vrijwilligers een gezellige avond en een uit-
stapje georganiseerd. Helaas konden beide activiteiten in 2021 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 be-
paalde activiteit. 
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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 onderhoudscommis-
sie, die ondersteuning krijgt van een grote groep vrijwilligers die meest-
al op woensdagmiddag aanwezig is. De activiteiten voor onze vrijwil-
ligers (gezellige avond en uitstapje) worden georganiseerd door de vrij-
willigerscommissie. 
 
Jubileum 
Op maandag 4 oktober is er  aandacht geschonken aan het feit dat tuin-
man Fokke Hansma, na ongeveer 25 jaar bij De Spitkeet gewerkt te heb-
ben, met pensioen is gegaan. Hij heeft een mooi afgietsel van de spit-
keet ontvangen. Gelukkig blijft hij wel vrijwilliger. 
 

 
Fokke Hansma met de replica van de spitkeet 

 
Horeca 
Een coördinatiegroep regelt het horecagebeuren, dat wil zeggen de in-
koop, 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 vrijwil-
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ligers die bij toerbeurt in de keuken actief zijn of achter de bar staan en 
de rol van gastheer/-vrouw vervullen.  
 
Nieuwe cateraar 
Doordat onze oude cateraar er mee op gehouden is, zijn we in zee ge-
gaan met een nieuwe cateraar die de buffetten voor ons verzorgt. Op 
de website van De Spitkeet staan alle mogelijkheden voor een arrange-
ment met buffet vermeld die de cateraar in de aanbieding heeft. 
 
Placemats 
Een van onze vrijwilligers kwam met de suggestie om papieren place-
mats (onderleggers bij maaltijden) te laten maken met daarop een foto 
van onze spitkeet. Het bestuur vond dit een mooi idee en is hiermee 
aan de slag gegaan. Aan het begin van het seizoen zijn deze placemats, 
dankzij financiële bijdragen van sponsors, gereed gekomen. Ze worden 
gebruikt bij de buffetten. De placemats vergroten de uitstraling van De 
Spitkeet, het geeft een meer professionele indruk. 
 
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 4 schoolklassen (147 leerlingen) een be-
zoek aan het park. Zij kregen een rondleiding onder leiding van een 
gids. Daarnaast hebben 12 schoolklassen met kinderen uit de groepen 3 
en 4 (290 leerlingen) deelgenomen aan het in 2018 geopende Egelpad. 
Dit is een doe-tocht met opdrachten op het gebied van natuur en ge-
schiedenis. 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. Ook is het mogelijk om met behulp van het 
Groot Ferdivedaasje Doeboek over het park te gaan en allerlei opdrach-
ten uit te voeren (zie verder bij het verslag over de activiteiten). 
 
Overige commissies en vrijwilligersgroepen 
De activiteiten, waaronder de fiets- en wandeltochten, worden georga-
niseerd door aparte commissies en werkgroepen. Een verslag van de 
meeste activiteiten staat elders in dit jaaroverzicht. Voor het rondleiden 
van groepen bezoekers zijn diverse gidsen actief. De collectie- en regi-
stratiecommissie houdt zich bezig met het beheer en de registratie van 
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de collectie. Verder zijn er nog mensen die zich bezighouden met de pu-
bliciteit, de financiële administratie, het kledingbeheer en zijn er vrijwil-
ligers actief bij de ondersteuning van de activiteiten en als parkeer-
wachter.  
 
Lintjes 
Vanwege hun enorme inzet voor De Spitkeet hebben Janny Winter en 
Tjidsger Postma op maandag 4 oktober een koninklijke onderscheiding 
ontvangen. Janny is verscheidene jaren beheerster bij De Spitkeet ge-
weest en haar echtgenoot Tjidsger was in al die tijd haar rechterhand. 
Ook nu nog zijn ze op verschillende terreinen actief: fiets- en wandel-
commissie, vrijwilligerscommissie, bouw en onderhoud, tuinonderhoud, 
parkeerwacht, collectie- en registratiecommissie en de brocante markt.  
 

 
Tjidsger en Janny met burgemeester Brouwer 

 
Verjaardagskalender 
Piet Bakker uit Twijzelerheide mocht van jongsaf aan al graag tekenen. 
Op vrijdagsmiddag hadden ze vroeger op school tekenles en daar zag hij 
altijd naar uit. Z'n hele leven lang maakt hij al tekeningen van aller-
hande objecten. Op een gegeven moment kwam hij op het idee om een 
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huisje op het museumpark van De Spitkeet te tekenen. Van het een 
kwam het ander en hij tekende nog meer huisjes. En dat bracht hem op 
het idee dat het leuk zou zijn om hier een verjaardagskalender van te 
maken. Uiteraard vond het bestuur van De Spitkeet dit een prima idee 
en zo werden er twaalf tekeningen uitgezocht, voor elke maand eentje. 
De prachtige verjaardagskalender is te koop bij De Spitkeet. 
 

 
 Piet Bakker overhandigt de kalender aan Renneke Wiersma 
 
Overige zaken 
Johannes Spoelstra, die altijd met Fries aardewerk op de oude ambach-
tendag aanwezig is, heeft ons een ‘schilderij’ van aardewerk geschon-
ken. Het is een prachtig schilderij dat het hooien in vroeger tijd uit-
beeldt. Het heeft een mooi plaatsje gekregen in het Skieppehok.  
 
Jaap Hansma, ook altijd aanwezig op de oude ambachtendag, heeft ons 
twee zelfgemaakte eendenkorven geschonken. Deze zijn inmiddels bij 
de poel geplaatst.  
 
In het Pikehok, het Jehannes Hinke Hûs en in de Mallemoune zijn drie 
foto’s opgehangen waarop het oorspronkelijke huisje is afgebeeld. Dan 
kunnen de bezoekers mooi zien hoe de huisjes er vroeger uitzagen. 
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Donateurs 
Ons museum heeft bijna 900 donateurs en elk jaar komen er gelukkig 
weer nieuwe bij. Daar zijn we heel blij mee, want zij zorgen voor een 
belangrijk deel van onze inkomsten. Donateurs die minimaal € 20,- be-
talen,hebben met hun gezin het hele jaar vrije toegang tot het museum.  
 
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. Omrop Fryslân, RTV NOF en de kranten hebben regel-
matig aandacht aan De Spitkeet besteed. 
 
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 2021 heeft het bestuur een nieuw beleidsplan voor de periode 2021-
2025 vastgesteld. In dit plan staat vermeld waar we de komende jaren 
aan gaan werken. Het beleidsplan is te lezen op onze website onder het 
kopje ‘bestuursinfo’.  
 
Financieel verslag 
Door het geringe aantal bezoekers zijn de inkomsten het afgelopen jaar 
sterk gedaald. Dat terwijl de meeste uitgaven wel gewoon doorliepen. 
We hebben gebruik gemaakt van diverse regelingen die door de rege-
ring in het leven zijn geroepen, zoals de NOW-regeling voor een loon-
kostensubsidie en de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).  
Daarnaast heeft ook de gemeente gelden van het rijk ontvangen om 
culturele organisaties financieel te ondersteunen. 
 
Bij het maken van dit jaarverslag was het financiële resultaat van het af-
gelopen jaar nog niet bekend. De gegevens zullen te zijner tijd openbaar 
worden gemaakt via de website. 
 
Namens het bestuur, Simon Hoeksma 

http://www.despitkeet.nl/
http://www.facebook.com/spitkeet
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In memoriam: Peter Dekkers 
 
Op 10 september jl. werden wij opgeschrikt door het bericht dat onze 
vrijwilliger Peter Dekkers heel onverwacht op 66-jarige leeftijd is overle-
den. Hij was een levenslustige man en voelde zich in z’n geheel niet 
ziek. Onverwachts werd een gesprongen aorta hem fataal. Op zo’n ma-
nier word je wel heel plotseling geconfronteerd met de tijdelijkheid van 
het leven. Voor de familie was dit natuurlijk een hele klap. 
 
Peter is geruime tijd vrijwilliger bij De Spitkeet geweest. Door zijn vrouw 
Dettie, die al veel langer vrijwilliger was, is hij er langzamerhand inge-
rold: eerst zijn vrouw halen en brengen naar De Spitkeet, haar wat as-
sisteren en na verloop van tijd als vaste vrijwilliger achter de bar en in 
de keuken. Elke donderdag was hij met zijn echtgenote Dettie de vaste 
kracht in de horeca. En daarnaast waren ze om de zoveel weken ook op 
zaterdag of zondag inzetbaar. De grootste hobby van Peter was koken. 
Het liefst stond hij de hele donderdag in de keuken om lekkere gerech-
ten klaar te maken en die aan de gasten te serveren.   
 
Voor Dettie zal het tijd kosten om dit verlies te verwerken. Altijd ge-
wend om met z’n tweeën naar De Spitkeet te gaan en dan plotseling 
moet je er alleen heen. We wensen haar en de kinderen veel sterkte  
om met dit  grote verlies om te gaan. 
 
 
 

Boeken en kalender 
 
Er zijn de afgelopen jaren diverse boeken en   
een verjaardagskalender verschenen, die 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  
   de huisjes en het park 
-  Groot Ferdivedaasje Doeboek 

 

 

 



 
18 

 

Bouw en onderhoud 
 
Helaas moeten we ook dit keer weer vaststellen dat het geen productief 
jaar voor ons allen is geweest. We moesten ook dit jaar weer gedeelte-
lijk een pas op de plaats maken wat betreft onze werkzaamheden. 
Door corona is een aantal werkzaamheden blijven liggen en moesten  
doorgeschoven worden naar 2022; maar wat in het vat zit verzuurt niet. 
 
Uiteraard is er door onze onderhoudsploeg het nodige werk verzet en 
dat kun je wel zien aan de uitstraling van het park. Het ziet er weer spic 
en span uit en dat gaf ook de nodige positieve reacties. In de bezetting 
van ons personeel, heeft wat betreft de onderhoudsploeg zich een aan-
passing voorgedaan en wel dat Fokke Hansma met een wel verdiend 
pensioen is gegaan. Gelukkig blijft hij beperkt inzetbaar voor bepaalde 
werkzaamheden en daar zijn we blij mee. 
 
Wat betreft de werkzaamheden van de medewerkers aan het gemeen-
telijke ‘Re-integratie-traject’ van werkzoekenden kunnen we aangeven 
dat deze zich het afgelopen jaar hebben beziggehouden (voor zover de 
covid-maatregelen dit toelieten) met het maken van een terrasoverkap-
ping. Daarna zijn ze begonnen met het maken van een kantoorgedeelte, 
zodat onze personeelsleden straks een werkplek hebben die voldoet 
aan de hedendaagse eisen, zoals Arbo en VCA (Veiligheid, Gezondheid 
en Milieu). De verwachting is dat ze dit project in juni 2022 kunnen af-
ronden en daarmee komt dan een einde aan de inzet van deze mensen 
wat betreft de bouwwerkzaamheden. 
 
Wat betreft het gebouwenonderhoud kunnen we kort zijn, dit heeft 
zich beperkt tot het meest noodzakelijke. Gezien de leeftijdsopbouw  
en risico’s van corona hebben we weinig gebruik gemaakt van onze vrij-
willigers, maar we gaan ervan uit dat dit komend jaar wel weer kan. 
 
Namens de bouw- en onderhoudscommissie, 
Freerk de Vries 
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Collectie en registratie 
 
We kunnen 2021 als een bijzonder jaar betitelen. Corona was een 
vreemde spelbreker in de werkgroep, net als bij het totale museumge-
beuren: veel activiteiten stonden stil. Hopelijk biedt 2022 meer moge-
lijkheid tot het normaal functioneren van de commissie, alsmede het 
weer structureel kunnen plannen van de werkzaamheden. Toch is er 
veel gerealiseerd op het gebied van de registratie, alleen nu meer ach-
ter de schermen. 
 
De registratie van alle objecten in het registratieprogramma Adlib is vol-
tooid. Beschreven en genummerd is de collectie ingebracht in de op-
bergmappen. Bij de kerncollectie (meest bijzondere objecten) is nog 
een foto toegevoegd. Een fysieke opslag van gegevens is nu eenmaal 
gemakkelijk om even snel wat op te zoeken. De volledige registratie is 
daarnaast digitaal verwerkt in Adlib. Een bijzonder woord van dank is 
hier op zijn plaats voor Janny Winter en Jan Tuinstra: wat een werk heb-
ben zij verricht! Onaangenaam verrast werden wij echter door de mel-
ding vanuit de Friese Museumfederatie dat het programma Adlib vanaf 
2024 niet meer wordt ondersteund. Zoeken dus naar een nieuw regi-
stratieprogramma en daarna alles weer overbrengen binnen een ander 
systeem….. Nu eindelijk alles klaar was weer werk aan de winkel. Geluk-
kig staan wij hierin niet alleen omdat dit eigenlijk alle musea in Fries-
land raakt…… Een schrale troost dus. 
 
Begin 2021 werden we geconfronteerd met een onderzoek ’herijking 
geregistreerd museum’ vanuit de Vereniging Museumregister Neder-
land, dit onder de naam “Museumnorm 2020”. Openluchtmuseum De 
Spitkeet is een geregistreerd museum en moet daarbij voldoen aan een 
heel scala van normen en eisen om als geregistreerd museum te boek 
te kunnen staan. Naast het invullen van de vele vragen was het nodig 
een flink aantal documenten aan te leveren. Van een geregistreerd mu-
seum mag verlangd worden aan basiseisen te voldoen op het gebied 
van bedrijfsvoering, besturen, museumbeleid enz., enz. om het bordje 
op de muur bij de ingang van het museum te mogen voeren. Voor de 
registratiecommissie hield dit in: onderdelen als beheer en onderhoud 
museumlocaties, depots, collectieplan, collectieregistratie, informatie-
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plan, continuïteit in behoud, onderzoek toegankelijkheid, presentatie-
beleid en educatiebeleid. Kortom: doe je als museum de goede dingen 
en doe je deze dingen goed…….  En niet onbelangrijk: het hebben van 
het label ‘geregistreerd museum’ is nu eenmaal de voorwaarde bij het 
kunnen verkrijgen van subsidies. 
 

 
 een deel van onze collectie in het Jehannes Hinke Hûs 
 
 
De eerste indiening was ongelukkig, veel ingeleverde vragenlijsten en 
aan te leveren documenten voldeden niet aan de behoorlijk hoge eisen 
die gesteld werden of waren niet aanwezig. Vanuit de registratiecom-
missie heeft Rinze Dijkstra de klus opgepakt om te komen tot een vol-
doende beoordeling bij de commissie. Veel schrijfwerk met betrekking 
tot vereiste documenten en intern overleg rond de hernieuwde indie-
ning heeft rond de zomervakantie geleid tot een dusdanig positief resul-
taat dat een medewerker van het museumregister in juli een audit (con-
trole-onderzoek) kon afnemen. Kijken of alles wat beschreven is ook 
werkelijk in de praktijk gebeurt. Mooi was het dat de registratieproce-
dure bij De Spitkeet een pluim kreeg omdat het keurig was georgani-
seerd. Een mooie opsteker dus voor onze commissie. 
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In december kregen we de eindbeoordeling van Museumregister Ne-
derland dat, op een paar kleinere aandachtspunten na, nu werd vol-
daan aan de eisen. Wanneer de nog gevraagde gegevens voor eind 
maart 2022 kunnen worden aangeleverd zal medio 2022 een positief 
oordeel vallen en zal ons prachtige museum het bordje ‘geregistreerd 
museum’ behouden. 
 
De tentoonstelling “Frijdom wie de heechste wet” van 2020 is door de 
coronaperikelen verlengd in 2021. Jammer dat door de corona deze ex-
positie niet volledig tot zijn recht is gekomen. 
 
Binnen de registratiecommissie is besloten te komen tot verhoging van 
de kwaliteit van de presentatie van de te bezichtigen huisjes en objec-
ten. Meegaan in de tijd en komen tot meer variatie in het aanbod was 
nodig, omdat hetgeen te bezien is de afgelopen jaren weinig verande-
ring kende. En we merkten dat de individuele bezoeker meer informatie 
moest kunnen krijgen dan alleen maar via het foldertje dat gebruikt 
wordt bij de rondleiding door het park. Een audiotour biedt dan de op-
lossing, maar dat kost het nodige. Fondsen en subsidiebronnen zijn 
hiertoe aangeschreven en hebben het nodige geld binnengebracht: 
Prins Bernhard Cultuurfonds € 5.000 en de Provincie Fryslân € 16.000. 
We kunnen aan de slag en mogelijk kunnen we nog via meer fondsen 
geld binnenhalen om de presentatie van ons fraaie museum meer glans 
te geven. Hiertoe is vanuit de registratiecommissie een aparte werk-
groep audiotour opgericht. 
 
Een al lang gekoesterde wens van het museum kan nu ook worden uit-
gevoerd: het inrichten van het achterkamertje van de Malmoune tot 
documentatiecentrum/studieplek. Van het ‘Durk Pultrum Fonds’ uit 
Boelenslaan hebben we een subsidie van € 500,- gekregen voor de aan-
schaf van  boeken en de inrichting van het kamertje. Nu kunnen scholie-
ren, studenten, evenals geïnteresseerde volwassenen hier grasduinen 
in boeken, artikelen en krantenknipsels die te maken hebben met het 
thema van ons museum. Een mooie educatieve aanvulling dus van ons 
aanbod. 
 
Namens de collectie- en registratiecommissie, Rinze Dijkstra 
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Activiteiten 
 
Er stonden voor 2021 heel wat activiteiten gepland. Veel van deze eve-
nementen konden echter niet doorgaan, zoals Help pake en beppe de 
vakantie door, de Paasactiviteiten, de Spitkeet wandeltocht, de Oude 
Ambachtendag, de Stamppottocht, de Winterfair en de Snertkuiertocht.  
 
 

Tentoonstelling ‘Frijdom wie de heechste wet’ 
 
Vanwege de beperkte openingstijden in 2020 als gevolg van de corona-
crisis, is besloten de tentoonstelling ‘Frijdom wie de heechste wet’ in 
2021 door te laten lopen. Het thema van de tentoonstelling sloot aan 
bij de herdenking van 75 jaar bevrijding.  
 

 
 
Er was een kleine expositie te zien met centraal de actualiteit van 75 
jaar bevrijding van Nederland. Getoond werden voorwerpen uit de oor-
log 1940-1945 en de jaren vlak na de bevrijding. Meestal waren deze 
voorwerpen geschonken door bezoekers van het museum. Het accent 
binnen de tentoonstelling lag op de naaste omgeving van Harkema.  
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Museumweek 
 
Van 19 tot 25 april was de Nationale Museumweek. Omdat de musea 
vanwege de crisis nog steeds gesloten moesten blijven, werd de Muse-
umweek dit jaar digitaal gehouden. Alle musea die meededen konden 
een pronkstuk uit hun collectie op de website www.museum.nl zetten.  
 
 

  
 
De Spitkeet had gekozen voor de grafsteen van Jacoba Brandlij. Zij was 
de eerste vrouw die op het, in 1870 geopende, armenkerkhof te 
Opende werd neergelegd. Mevrouw Brandlij was de schoonmoeder van 
de burgemeester van Grootegast en was daarom waarschijnlijk niet 
arm. Waarom zij toch op het armenkerkhof werd begraven is een raad-
sel. In 1992 is de steen, die nog op het voormalige kerkhof in Opende 
lag, verplaatst naar De Spitkeet.  
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Gezond natuur wandelen 
 
Stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland organiseert elke week 
gratis wandelingen van een uur in het groen. Het zijn geen natuurexcur-
sies, maar door even aandacht te besteden aan natuur en landschap 
hoopt de organisatie meer mensen bewust te maken van de waarde er-
van voor de samenleving, de gezondheid en het welzijn. 
 
De Spitkeet is één van de locaties die als startpunt voor deze wandelin-
gen wordt gebruikt. Elke woensdag van 9.30 tot 10.30 uur wordt er ge-
wandeld vanaf het Themapark. Na afloop kan nog even gezellig nageze-
ten worden in de ontvangstruimte van De Spitkeet.  
 
 

 
harmonicaspelers in actie 

 
Harmonicafestijn 
 
Een activiteit die wel doorging was het harmonicafestijn op 3 juli. Har-
monicamuziek past bij De Spitkeet. Een groep die hier al enkele jaren 
komt spelen, zijn de Loekpoedels. Daarnaast waren er nog diverse 
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andere muzikanten aanwezig, want iedereen die wilde spelen was wel-
kom. Sommigen speelden op de trekzak, anderen op de Steirische har-
monica of de accordeon. Ze speelden op het hele terrein van ons mu-
seum, 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 ge-
nieten. 

 
 
Zomer fietstochten 
 
Evenals vorig jaar konden wij ook in 2021 geen grote zomerfietstocht in 
augustus organiseren. De corona zat ons nog steeds dwars. In 2020 
hebben wij dit opgelost door in juli en augustus op acht zaterdagen een 
korte tocht te houden. Deze activiteit was toen een succes. Er waren 
zelfs deelnemers die vroegen of wij ook langere routes konden maken. 
Daar hadden wij geen bezwaar tegen en zo zijn we al heel vroeg in het 
jaar begonnen met het uitzetten van zestien routes. Als basis gebruikten 
wij de korte routes van 2020 en konden die verlengen met een extra lus. 
Zo kregen we acht routes tussen 30 en 40 km en acht tussen 40 en 50 
km. 
 
Bij het inschrijven kon men dus kiezen uit een korte en een lange route. 
Sommigen wisten direct al wat ze wilden, anderen namen beide routes 
mee en beslisten onderweg. Ook waren er verscheidene deelnemers die 
zich direct voor vier of alle acht routes lieten inschrijven. Natuurlijk 
waren wij weer benieuwd naar het aantal deelnemers. Zoals wij gewend 
zijn, hing dit ook nu weer sterk af van de weersverwachting. Was die al 
dagen van tevoren slecht dan was dat op de betreffende zaterdag 
duidelijk te merken. Maar gelukkig troffen wij het meestal met het weer 
en daardoor konden wij in totaal ruim 800 deelnemers inschrijven; 
meer dan vorig jaar en daarvan kwamen er veel uit alle hoeken van 
Fryslân en Groningen. 
 
Het valt niet mee om steeds weer nieuwe routes te bedenken, maar 
toch hoorden wij heel vaak dat ook ervaren fietsers op paden waren 
geweest die ze tot dan toe niet kenden. Alle deelnemers waren dan ook 
zeer tevreden en dat geldt ook voor ons. Vaak maakten wij van tevoren 
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of na afloop een praatje met de fietsers of gaven wij aanwijzingen 
betreffende de route; en dat persoonlijk contact werd zeer op prijs 
gesteld. 

 
Landgeitenkeuring 
 
De landgeitenkeuring kon, in tegenstelling tot vorig jaar, wel doorgaan. 
De organisatie was zoals gewoonlijk in handen van de Landelijke Fok-
kersclub van de Nederlandse Landgeit. Naast de geitenhouders waren 
er verschillende liefhebbers die even een kijkje kwamen nemen. 

 
 

 
 

Toertocht oude tractoren 
 
Vanwege de corona kon ook in 2021 jaar de oude ambachtendag niet 
door gaan. Wat wel door kon gaan was de toertocht van oude tractoren. 
Ruim 100 tractoren maakten een toertocht door de wijde omgeving. 
Ook verzorgingscentrum ’t Suyderhuys was in de route opgenomen. 
Veel bewoners zaten langs de weg om de trekkers voorbij zien te gaan. 
De start en finish was bij De Spitkeet. 
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Brocante markt 
 
Wij hebben in onze collectie duizenden voorwerpen die voor het groot-
ste deel geschonken zijn door mensen die op zolder of ergens anders bij 
een opruiming nog oude spullen ontdekten; spullen die ze zelf niet 
meer konden gebruiken en waar hun kinderen ook geen belang bij had-
den. 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 ge-
regeld voorwerpen aangeboden en sommigen hebben we dan ook dub-
bel. Een aantal van onze vrijwilligers met een passie voor brocante spul-
len verkochten in de feestweek van Harkema, van 31 augustus t/m 4 
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. 
 

Fruitdag 
 
In onze boomgaard staan meer dan 30 verschillende fruitbomen van 
oude rassen, allemaal hoogstam. Deze bomen worden ieder jaar vak-
kundig 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 la-
ten determineren. Mede-organisator en pomoloog Griet Bergsma zei in 
de Feanster: ‘Ik heb minimaal vijf appels nodig om een goede inschat-
ting te maken om welke soort het gaat. Aan één appel kun je het niet 
zien. Je zit er dan zo naast, maar met vijf kun je een goede inschatting 
maken’. Verschillende bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik 
om hun fruit te laten determineren.  
 
Behalve fruit waren hier leuke bloemstukjes, lekkere honing en wâld-
beantsjes, kalebassen en zelfgemaakte producten te koop en kon men 
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het gewicht van een goed gevulde fruitmand raden. In totaal kregen we 
deze dag 213 mensen op bezoek. 
 
 

 
twee pomologen aan het determineren 

 
 

Groot Ferdivedaasje Doeboek  
 
Eindelijk was het dan zover. Na maanden van uitstel kon het grote 
‘Ferdivedaasjeboek’ in gebruik worden genomen. Wat waren we blij en 
wat keken we er naar uit. Het plan was om er met elkaar een super-
mooie middag van te maken met ondermeer knutselactiviteiten, spring-
kussen, wentelteefjes, suikerspinnen en poffertjes. Helaas liep het toch 
wat anders. In verband met de aangescherpte coronamaatregelen en de 
slechte weersverwachting werd het een aangepaste middag. Wij von-
den dat erg jammer, want daardoor kon ook onze burgemeester 's 
middags niet zijn vakantiebaantje uitvoeren, zoals we eerder hadden 
afgesproken. Hij zou ons namelijk komen helpen met de diverse 
activiteiten. 
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Gelukkig was hij wel bereid om ons prachtige boek in ontvangst te 
nemen, samen met zijn beide kleinkinderen. Het boek werd over-
handigd door onze mascotte ‘Geitje Saakje’. In het 40 pagina's dikke 
boek neemt zij de kinderen mee over ons prachtige Spitkeetterrein.  
 
 

 
De burgermeester neemt het Ferdivedaasjeboek in ontvangst 

 
 
Het boek staat vol met verhalen, activiteiten, rebussen, woordzoekers 
en kleurplaten. Het plan is dat kinderen tijdens hun bezoek aan ons 
museum dit boek meenemen over het park. Tijdens deze tocht lezen ze 
bijzondere verhalen en maken diverse opdrachten. Zo komen ze van 
alles te weten over hoe onze voorouders hier op de Groningse en Friese 
heide leefden tussen 1850 en 1950. Wanneer ze naar huis gaan nemen 
ze het boek mee en kunnen daar op hun gemak alles nog eens rustig  
doorlezen en de laatste puzzels maken. Dit Ferdivedaasjeboek is 
geschikt voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het kost € 3.50 en 
is verkrijgbaar aan de balie van De Spitkeet. 
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Simmerwille  
 
Op dinsdag 17 augustus was een gezellige en actieve middag gepland bij 
De Spitkeet. De kinderen konden knutselen, timmeren, verven en ge-
bruik maken van het springkussen en de speeltoestellen. Veel kinderen 
(en hun ouders) hebben een plezierige middag beleefd. Het was een ge-
slaagd evenement, maar liefst 100 kinderen hebben aan de activiteiten 
deelgenomen. 
 

 
kinderen aan het schilderen tijdens Simmerwille 

 
 

Fryske Mearkes 
 
Zoals wij gewend zijn hadden we ook dit jaar een activiteit voor de 
jeugd in de herfstvakantie gepland; en die kon gelukkig doorgaan. Op 
19, 20 en 21 oktober was er 's middags een poppenkast en werden in de 
huisjes sprookjes (mearkes) verteld. Op een blad met afbeeldingen die 
hoorden bij die sprookjes konden de kinderen stempels krijgen en voor 
een volle stempelkaart kregen ze een leuke attentie. Zo'n 150 ouderen, 
meest pakes en beppes, kwamen met ongeveer evenveel (klein)-
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kinderen op bezoek zodat we in die drie dagen ongeveer 300 gasten 
konden verwelkomen en die hebben zich prima vermaakt. In het Lytshûs 
genoten ze volop van de poppenkast, waarin de wolf zin had in lekkere 
kippensoep. Maar toen hij de kip had gevangen en daarna even ging 
slapen, bleek er een steen in zijn zak te zitten. Dus pech voor de wolf. 
In het Pikehok werd verteld hoe het komt dat de beren zo'n kort staartje 
hebben. Dat danken ze aan de vos die een beer voorstelde om met zijn 
lange staart in een wak te gaan zitten om vis te vangen. Maar toen hij 
weg wilde zat de staart vastgevroren in het ijs en scheurde af toen hij 
zich lostrok. 
 

 
de poppenkast-voorstelling 

 
In het Jehannes Hinke Hûs maakten ze kennis met een heel gelukkige 
man en zijn vrouw die drie wensen mochten doen. Daarover werden ze 
het niet eens en wensten elkaar in hun kwaadheid op het dak en in de 
perenboom. Toen zagen ze in dat ze elkaar toch maar weer in hun huisje 
zouden wensen. Daar waren ze gelukkig. Varkens wroeten met hun 
snuit in de grond. Dat komt, doordat na een avontuur van een vrouwtje 
met een pannenkoek en een varken, dit dier maar de helft van de pan-
nenkoek had opgegeten en dus nog steeds zoekt naar die andere helft. 
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In het Jelle Dam Hûs werd een baby uit een wieg gehaald. De hond krijgt 
hiervan de schuld. Dan stelt de wolf voor dat de hond die baby weer 
terug brengt en dat hij, de wolf dus, een paar kippen als beloning krijgt. 
De baby komt terug, de hond wordt vrijgesproken, maar de wolf krijgt 
de kippen niet. In het SWA Hûs zijn Jan Kneppelkont en zijn vrouw de 
hoofdpersonen. Zij wonen in een doofpot, maar de vrouw wil graag een 
echt huis. Een vis vervult die wens en ook krijgen ze meubels. Maar de 
vrouw is niet tevreden. Ze wil ook nog een fiets. Wanneer de vis dat 
hoort, wordt hij kwaad en raken ze alles weer kwijt. Je moet niet alles 
willen hebben. Deze sprookjes staan in ‘Mearkes út 'e Wâlden’, verza-
meld door Dam Jaarsma uit Eastermar. 
 

Spokentocht 
 
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober werd er 's avonds een heuse 
spokentocht georganiseerd op en rond het terrein van De Spitkeet. 
Er was een route uitgezet die van start ging vanaf het terrein van De 
Spitkeet. Van daaruit vertrokken de diverse groepen van half acht tot 
tien uur om de vijf minuten langs de Malmolen over het bruggetje bij de 
pingo, waarna ze rechtsaf door het hek het park verlieten. De groepen 
bestonden uit minimaal 4 en maximaal 10 personen, terwijl jongeren 
tussen 12 en 16 jaar onder begeleiding van een volwassene meegingen. 
Via de Mûntsegroppe en het Skeanpaad kwam men na een bloed-
stollende tocht weer terug op het terrein van De Spitkeet, waar de route 
werd vervolgd met een huiveringwekkende tocht over het park. Op de 
route stonden meer dan 35 figuranten die op verschillende manieren de 
mensen de stuipen op het lijf probeerden te jagen. Van verre was het 
schreeuwen en gillen dan ook duidelijk te horen. Geen wonder wanneer 
iemand met een kettingzaag je op de hielen zit of de ‘Pennywise’ je in je 
nek hijgt of een twee meter hoge gedaante plotseling achter je ver-
schijnt. De meeste deelnemers zetten het dan ook op een lopen. In 
totaal deden op deze twee avonden ruim 370 mensen mee. Het waren 
twee geweldige avonden met veel enthousiaste deelnemers en volgend 
jaar gaan we dit zeker weer organiseren. 
 
Namens de activiteiten-werkgroepen, Jan de Vries 
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De bokkenwagen 

Johannes en Coba Wybenga kwamen jarenlang met hun bokken en bok-
kenwagens bij De Spitkeet. De kinderen mochten in de bokkenkar 
plaatsnemen en dan maakten Johannes en Coba met de kinderen, de 
bokken en de bokkenwagen een rondje over het park. Het begon op de 
jaarlijkse oude ambachtendag, maar later werden ze ook gevraagd bij 
andere evenementen als ‘Help pake en beppe de vakantie door’ en de 
Museumkidsweek. Vanwege hun leeftijd hebben ze besloten een punt 
achter deze activiteit te zetten. In totaal zijn ze zo’n 15 jaar bij De Spit-
keet te gast geweest. 
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Programma 2022 

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Op de website wordt de actuele 
informatie bijgehouden. 

1 april t/m 31 oktober  Jaarthema: Wolsto mei my boartsje? 

Elke woensdag Gezond natuur wandelen (9.30-10.30 u.) 

22 t/m 25 februari Help Pake en Beppe de vakantie door 

11 & 12 maart NL doet  

9 en 10 april  Museumweekend   

18 april  Spitkeet Paasactiviteiten 

7 mei         Spitkeetwandeltochten  

17 t/m 19 Juni        Opel Blitz treffen    

2 juli  Harmonicafestijn 

9, 16, 23, 30 juli Zomer fietstochten  

6, 13, 20, 27 augustus  Zomer fietstochten  

20 augustus     Nederlandse Landgeitenkeuring   

27 en 28 augustus  Brommels Wâldpyk Bramenfestijn  

29 aug. t/m 3 sep. Brocante verkoop 

3 september  Oude ambachtendag  

24 september  Fruitdag & determineren oude fruitrassen 

18 t/m 20 oktober  Museumkidsweek /  Ferdivedaasjewike 

28 en 29 oktober Spokentocht    

9 t/m 11 december  Winterfair                                                                                                             

26 december  Snertkuiertocht 
 
Alle activiteiten worden in de pers aangekondigd en staan tevens ver-
meld 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.  
 
 
Entreeprijzen: 
volwassenen  € 6,50 
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 ge-
zin, (groot)ouders en inwonende (klein)kinderen vrij entree bij De Spit-
keet. 
 
 
Bestuursleden 
Rinze Dijkstra Drachten voorzitter 
Simon Hoeksma  Drogeham secretaris en pr 
Anne Ytsma  Drogeham penningmeester 
Jarig Wijma  Drogeham algemeen adjunct 
Dettie Dekkers Jistrum horeca 
Sjoukje Spinder Harkema activiteiten 
Freerk de Vries Surhuisterveen bouw en onderhoud 
 
Personeel 
Renneke Wiersma beheerster info@despitkeet.nl  
Mieneke Alting coördinator coordinator@despitkeet.nl 
Theo Jager parkonderhoud 
Martin Postmus parkonderhoud 
 
 

ADRESWIJZIGINGEN GRAAG DOORGEVEN AAN: 
INFO@DESPITKEET.NL 
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