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Van de voorzitter                     
 

Het Jaarverslag van 2019 wordt deze keer niet meer op papier uitgebracht 

maar zal vanaf heden op de website worden geplaatst. Dat scheelt veel 

kosten en papier en het is op deze manier ook prima te lezen. 

Toen ik als voorzitter in september aantrad trof ik een actieve groep mensen 
aan die allemaal een groot hart voor Heerenveen en de geschiedenis 
hebben, ieder op zijn of haar eigen manier. U leest hierover verder in dit 
Jaarverslag. 

Tijdens een gesprek met wethouder Hans Broekhuizen en de ambtenaren 
op het gemeentehuis kwam het verzoek om een Speciale Veenbrief te 
maken en deze gemeente-breed, dus van Akkrum tot Hoornsterzwaag uit te 
geven. Die uitdaging zijn we aangegaan, we vonden het ook een ultieme 
mogelijkheid om ons op deze manier aan de bevolking van de gemeente 
Heerenveen te presenteren. Natuurlijk zijn we blij dat Marita de Jong de 
redactie is komen versterken. Er is ook gekozen voor een andere partij voor 
de opmaak en de druk van onze Veenbrief. Tevens is de website grondig 
onder handen genomen. Sociale media wordt in onze maatschappij steeds 
belangrijker en daar hoort zeker een goede en actuele website bij en die 
biedt nog veel meer mogelijkheden en uitgelezen kansen voor de toekomst. 

De vrijwilligers van onze werkgroep worden allemaal wel een dagje ouder 
en we willen er naar streven om meer jongeren bij onze activiteiten te 
betrekken. Ook het aantal donateurs mag wel wat groter worden! 

We werken aan een goede en hechte relatie met Museum Heerenveen en 
met de burgerlijke gemeente, want we hebben elkaar zeker nodig. 

Hans Schouten, 

Voorzitter stichting Werkgroep Oud-Heerenveen 
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Medewerkers in 2019             
 

Bestuur 
De Stichting heeft een bestuur van 5 leden: 
Hans Schouten, vanaf 1 september voorzitter 
Ity Hoekstra  secretaris 
Piet Offringa  penningmeester 
Hans Edens  lid 
Klaas Peereboom  lid 
 
Het bestuur heeft tevens zitting in de Adviesraad. Daarnaast maakten 
onderstaande personen, actieve leden van de werkgroep, in 2019 deel uit 
van deze raad: 
 
Alie van Dijk, Popke Gaaikema, Piet Offringa, Els Siebers, Itty Schouten, Akke 
Visser, Rijk Vriesinga, Piet Wilschut  
  

Overige vrijwilligers 

Fokke van Asperen, Martha Brouwer, Annette Buwalda, Dennis van Galen, 
Reiko Keizer, Janet Kist, Henk Kok, Anne van der Laan, Piet van der Land, Reg 
Leenes, Jan Prins, Hendrik van Riezen, Wisse Scheper, Anna Sijsling, Simone 
van Velze, Tonny van der Ven, Rijk Vriesinga, Gerard van der Werf, Wibbo 
Westerdijk, Novak Wijn 
 
Stadsgidsen 

Martha Brouwer, Alie van Dijk, Popke Gaaikema, Henk Kok, Anne van der 
Laan, Reg Leenes, Itty Schouten, Els Siebers, Gerard van der Werf, Piet 
Wilschut 
 
Vergaderingen  
De vrijwilligers kwamen maandelijks bijeen, met uitzondering van de 
maanden juni juli en december.  
Onderwerpen: lezingen, rondleidingen, stedenbouwkundige plannen, 
infobord Amelius van Oenemapark, monumenten (het Koetshuis), 
planologische aangelegenheden gemeente Heerenveen en HIP (Historisch  



 4 

        
 
 
 
Informatie Punt)-zaken. 
Verder werden er afspraken gemaakt over de inrichting en de bemensing 
van de stands bij verschillende evenementen, dit meestal in samenwerking 
met het museum: het Uitfestival en de Open Monumentendag. 
 

Samenwerking en Contacten 
 

De werkgroep werkte, ook in 2018, weer samen Museum Heerenveen en de 
Openbare Bibliotheek, met name bij de werkzaamheden t.b.v. de 
tentoonstellingen in het Historisch Informatiepunt. Met het museum 
stonden we zij aan zij op de Culturele Uitmarkt op 2 september en de 
monumentendag op 9 september. 
 
Wij onderhielden contacten met verenigingen en stichtingen op het terrein 
van historie en cultuur in onze gemeente. Met andere historische 
verenigingen in de provincie was eveneens contact en werden tijdschriften 
uitgewisseld. Het gaat daarbij om verenigingen in Leeuwarden (Historisch 
Centrum Leeuwarden), Sneek, Joure, Wolvega en Drachten. 
 

Historisch Informatie Punt  
 
Het Jaarverslag van het Historisch Informatie Punt staat op onze website  
 
 
 
 
 

http://www.werkgroepoudheerenveen.nl/images/documenten/Jaarverslag-HIPS%20-2019.pdf
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Gidsenteam 
 

In het jaar 2019 hebben 300 mensen deel genomen aan de reguliere en 
extra rondleidingen. 
Op zaterdag 23 maart startte de serie wandelingen /fietstocht in 
Oranjewoud. 
In het najaar was er een fietstocht door Oranjewoud.  
De stadswandelingen vonden niet alleen ’s avonds, maar ook 's morgens en 
's middags plaats.  
Steeds werden plekken in Heerenveen bezocht waar “het publiek”  
doorgaans niet komt. Zo werden bezoeken gebracht aan de panden van 
Kuiper Verzekeringen aan het Breedpad, de Vermaning, Crackstate en Huize 
Voormeer. Ook stond er dit jaar een rondleiding door de tuinen van Leroy 
op het programma, in samenwerking, met st.de TIJD en door Heerenveen 
Midden. 
Op zaterdag 14 september deed de Werkgroep Oud Heerenveen ook mee 
aan de nationale Open Monumentendag.  
Er was een huifkar gehuurd, die bij het Posthuis startte voor een ritje over 
de Fok, met uitleg van de gidsen. In het centrum stond een oude bus die was 
te bezichtigen.  
Deze bus trok veel belangstelling, ook van de jeugd. 
Onze gidsen waren deze dag in hun element. Zij konden de vele bezoekers 
vertellen over Crackstate en de interessante huizen in Oranjewoud. 
Bij huize Oranjewoud ontving Marijke Meu de gasten.  
Het was een zonnige dag, perfect voor de gasten die door de 
gidsen door de tuinen werden rondgeleid. 
Het gidsenteam verzorgt niet alleen reguliere rondleidingen, maar ook  
op aanvraag. Zo is er op verzoek een rondleiding geweest in o.a. in de Flora- 
wijk en daar is verteld over wat oud en nieuw is.  
We sluiten dit jaar af met een redelijk resultaa 
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Activiteiten                               
 

Opening Cultureel Seizoen  

7 september vond de opening van het cultureel seizoen plaats. We hadden 
een stand in het Amelius van Oenemaparkje, naast de Bibliotheek en 
Museum Heerenveen. De belangstelling viel wat tegen. Het weer zat niet 
mee en waarschijnlijk ligt deze plek wat te veel buiten de looproute van het 
centrum. 
 

Open Monumentendag 

14 september. Buitengewoon goed geslaagd. Na afloop konden de 
meewerkende vrijwilligers tevreden terugzien op de dag bij Brasserie de 
Cuyper. 
 

Lezingen 
 

26 februari:  Dennis Worst  “Landschap en mens in de middeleeuwen”. 
  1 mei: Bert Looper   “Domela Nieuwenhuis”, i.s.m. de bibliotheek 
      
 
Helaas kon de lezing “Niet schrikken mama” door Alma en Marita Mathijsen, 
welke de werkgroep in samenwerking met de bibliotheek en Museum 
Heerenveen zou organiseren op 15 oktober 2019, geen doorgang vinden in 
verband met ziekte van een van de presentatrices. 
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Veenbrief      
Ook dit jaar zijn er, in de 33e jaargang, vier Veenbrieven verschenen. De 
opmaak is weer verzorgd door het Bureau voor grafische vormgeving van 
Wiep van der Meulen.  
 

Naast de rubriek “toen… en nu” waarin foto’s uit het verleden en het heden 
dezelfde plek laten zien, bleef ook de rubriek met anekdotes en 
herinneringen van meesterverteller Jan de Jong gehandhaafd. Ook was er 
aandacht voor de tentoonstellingen die door werkgroepleden in het 
Historisch Informatiepunt (HIP) in de openbare bibliotheek werden 
gemaakt. 
De redactie slaagde er steeds weer in om van elke editie wat moois te 
maken. Niet in de laatste plaats door de gedreven en belangeloze 
medewerking van “onze” schrijvers.  
We kunnen met recht weer trots zijn op deze jaargang van onze Veenbrief. 
 
In het maartnummer blikt voorzitter Dries Koopmans terug op de 
benoeming van Jo Geveke tot lid in de orde van Oranje Nassau, op 6 
december 2018.  
Het blad bevat de uitnodiging voor de lezing van Dennis Worst over 
Landschap en mens in de middeleeuwen op 26 februari.  
 
In het juninummer wordt in het voorwoord o.a. verteld dat Marita de Jong 
de eindredactie komt versterken.  
In dit nummer staat tevens het derde en laatste deel van het verhaal over 
de families Nieboer en Groen, geschreven door Bert Kuiper. 
 
Het voorwoord van het septembernummer is geheel een “ in memoriam Jo 
Geveke (1944-2019)”. Jo moest zich wegens ziekte in 2017 terugtrekken als 
voorzitter, tot ieders verdriet. Hij heeft zich er bijzonder voor ingespannen 
om de Veenbrief te maken tot het magazine dat het nu is: het visitekaartje 
van de Werkgroep Oud-Heerenveen.  
        De 
laatste Veenbrief, van december 2018, begint met het voorwoord van de 
nieuwe voorzitter, Hans Schouten. Hij spreekt daarin uit dat hij veel zin heeft  
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in het werken met de enthousiaste vrijwilligers van de werkgroep en het 
samenwerken met Museum Heerenveen en de Gemeente Heerenveen.  
In het blad wordt de uitgave van het bevrijdingsmagazine in 2020 
aangekondigd. “75 Jaar Vrijheid” wordt een dubbel- dikke special, die in de 
plaats komt van het maartnummer. 
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De Spittersgroep    
 

De Spittersgroep bestond in 2019 uit Jan Prins, Dennis van Galen, Wibbo 
Westerdijk, Janet Kist, Fokke van Asperen en Klaas Peereboom. 
Janet Kist is de spittersgroep in het lopende jaar komen versterken.  
Janet is intensief bezig om de geschiedenis van de Leeuwarderstraatweg uit 
de archieven tevoorschijn te halen. 
Ook Fokke van Asperen is in 2019 bij de groep gekomen. Fokke verleent 
hand- en spandiensten aan de andere spitters. Een belangrijke activiteit  
in het afgelopen jaar was het maken van scans van de reëelkohieren,  
welke bij Tresoar op microfiche staan. 
Ook in 2019 was de blik was gericht op enkele panden aan de Lindegracht. 
Dit resulteerde in artikelen van Jan Prins over de panden Lindegracht 5 en 
15 in verschillende afleveringen van de Veenbrief.  
Dennis van Galen interviewde in 2019 weer enkele Heerenveensters, die 
een interessant verhaal te vertellen hebben over de Heerenveense  
historie. Een interview met Peter en Ronald Fransen, van Steenhouwerij  
Fransen verscheen in de Veenbrief van juni 2019 en in de uitgave van  
december 2019 vertelden Guus Joustra en Corrie en Ria Friso aan  
Dennis over de herinneringen aan hun jeugd in de omgeving van de  
Keninepolle. 
De Spittersgroep kreeg ook in 2019 weer tal van vragen binnen. Deze  
zijn afkomstig van belangstellenden die genealogisch of historisch  
onderzoek doen, dat betrekking heeft op Heerenveen of Heerenveensters. 
De meeste antwoorden worden geleverd door Wibbo Westerdijk die 
daarvoor in het algemeen eerst zijn geheugen en vervolgens, als dat nog 
nodig is, zijn uitgebreide digitale archief raadpleegt.  
Soms resulteert een vraag in een wat uitgebreider historisch onderzoek, dat 
uiteindelijk de spittergroep ook weer nieuwe inzichten kan opleveren. 
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Social media                             
 

Ook in 2019 maakte de werkgroep gebruik van een website, een facebook-
pagina en een twitter-account. Onder meer via deze media wordt alle 
actuele informatie, zoals lezingen en rondleidingen, maar ook evenementen 
van andere culturele instellingen, gepubliceerd. 
Er werd het plan opgevat om in 2020 de website en de hosting te 
verbeteren.  
 
 

Sponsoring  
 
 
Ook in 2019 is het werk van de Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen weer 
gesteund door onze trouwe adverteerders in de Veenbrief.  
Zij helpen ons om vier keer per jaar het glossy magazine uit te brengen.  
 
Het aantal donateurs van de stichting is in 2018 nagenoeg gelijk gebleven. 
Hun financiële bijdrage kunnen wij goed gebruiken, maar vooral hun 
betrokkenheid bij de geschiedenis en het erfgoed van Heerenveen en 
directe omgeving stimuleert de vrijwilligers van de Werkgroep Oud-
Heerenveen in hun werkzaamheden.  
 
Allen hartelijk dank! 
 


