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1e Jaargang, nr. 2, Mei 2020 

 
 Beste donateurs en belangstellenden, 

U ontvangt hierbij digitaal de 2e Nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van de 

activiteiten van onze Werkgroep Oud Heerenveen. 

Het is helaas zo dat we niet actief bij elkaar kunnen komen als bestuur en vrijwil-

ligers, maar het werk moet wel door gaan. 

We hebben als voltallig bestuur inmiddels 3 vergaderingen gehad in de afgelopen 

twee weken waarbij we gebruik hebben gemaakt van Skype.  

In het begin is dat best even wennen, maar het grote voordeel is dat je toch de actu-

ele punten die spelen aan de orde kan stellen. 

Eén voorbeeld is Open Monumenten dag waar wij als stichting in opdracht van de 

Gemeente de coördinatie van hebben op 12 september aanstaande. De centrale 

overheid heeft gesteld dat tot 1 september er geen evenementen mogen worden 

gehouden. Inmiddels heeft het Ministerie van OC&W aangegeven dat deze dag niet 

als een evenement wordt aangemerkt zodat er geen belemmeringen van rijkswege 

zijn.  Besloten is de komende 4 weken de ontwikkelingen ook op lokaal niveau af te 

wachten en daarna - zonder al te veel directe verplichtingen aan te gaan - deze dag 

te gaan voorbereiden. 

Een tweede onderwerp is dat er binnenkort een donateurspagina komt op onze 

website waarop ook een toelichting komt te staan voor onze donateurs hoe ze fis-

caal op een slimme manier om kunnen gaan met hun donatie(s). 

Een derde punt is dat in de gemeenteraad is besloten de punten die aangedragen 

zijn door het burgercollectief G1000 over te nemen. Eén belangrijk punt voor ons is 

dat er een cultuurhuis komt met verschillende partijen in de Heerenveense school 

waarin wij en het Museum Heerenveen zijn gehuisvest. Medio dit jaar wordt vastge-

steld welke middelen ter beschikking komen om deze plannen uit te voeren voor de 

komende 4 jaar. Partijen die daar mogelijk worden samengebracht zijn Ateliers Ma-

jeurs, onze werkgroep, het Museum Heerenveen, de Bibliotheek en het Gemeente-

archief. 
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In deze Nieuwsbrief vindt u ook een link die verwijst naar de prachtige artikelen die 

Henk Kok heeft geschreven voor de Heerenveense Courant, u kunt ze hier (na)lezen en 

worden later ook op onze website www.werkgroepoudheerenveen.nl  geplaatst. Zo 

gaan ze niet verloren. 

De eerstvolgende Veenbrief gaat volgende week naar de drukker en zal eind mei bij u 

thuis worden bezorgd. Het wordt weer een prachtig nummer. 

De eerstvolgende Nieuwsbrief kunt u in juli weer verwachten. 

Ondanks alle beperkingen: geniet van het mooie weer en de natuur. Blijf gezond en pas 

goed op elkaar. 

Namens het bestuur, 

Hans Schouten, voorzitter 

 

Lezingen en rondleidingen 

Zoals veel geplande evenementen is ook het programma van onze rondleidingen helaas 

getroffen door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus. Dat bete-

kent dat ook de jaarlijkse Moederdagwandeling op 10 mei geen doorgang kan vinden. 

Maar wij hebben goede hoop dat er, dankzij gunstige ontwikkelingen, het beleid bin-

nenkort enigszins versoepeld kan worden.  

Vooralsnog staat de Centrumwandeling met een bezoek aan Crackstate op 11 juni nog 

op het programma. Kijk regelmatig op onze website om kennis te nemen van aanpas-

singen in het programma.  

Het organiseren van lezingen, in de vorm zoals de werkgroep dat regelmatig doet in het 

museum of in de bibliotheek, is op dit moment een groter probleem. Hopelijk kunnen 

we u na de zomer, eventueel in aangepaste vorm, weer een lezing aanbieden. Maar dat 

is in belankrijke mate afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus en de noodzake-

lijke beperkende maatregelen. We houden u op de hoogte via Veenbrief, nieuwsbrief, 

website of e-mail. 

http://www.werkgroepoudheerenveen.nl
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 Publicaties van de stichting Werkgroep Heerenveen 

 

Heerenveense Courant: 

 

Woensdag 1 april : Teloorgang Joodse gemeenschap in Heerenveen 

  

Woensdag 8 april : Bedreiging, bezetting en bevrijding 

  

Woensdag 22 april : Oorlogsmonument a/d van Maasdijkstraat 

  

Woensdag 29 april : De verhalen achter de namen op het oorlogsmonument 

 

Opmerkelijk 

Heerenvense Courant (online) 5 mei 2020: 

 

De Heerenveense watertoren op 5 mei 1945 van Sjoerd Andringa 

 

Veenbrief 

De eerstvolgende Veenbrief zal in de tweede helft van mei verschijnen. 

https://heerenveensecourant.nl/artikel/1094259/foto-s-de-teloorgang-van-de-joodse-gemeenschap-in-heerenveen-in-woll.html
https://heerenveensecourant.nl/artikel/1095620/75-jaar-bevrijding-heerenveen-1940-1945-bedreiging-bezetting-en-bevrijding.html
https://heerenveensecourant.nl/artikel/1098430/in-beeld-oorlogsmonument-aan-de-van-maasdijkstraat.html
https://heerenveensecourant.nl/artikel/1099252/de-verhalen-achter-de-namen-op-het-oorlogsmonument-aan-de-van-maasdijkstraat.html
https://heerenveensecourant.nl/artikel/1101726/dit-schilderij-is-gemaakt-in-mei-1945-vanuit-het-slaapkamerraam-van-mijn-ouders-aan-het-van-harenspad-in-heerenveen.html

