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Van het bestuur 

 
Een bloeiende en dynamische organisatie heeft elk jaar een uniek 

Jaarverslag. 

Toen wij ons in 2019 als Werkgroep Oud-Heerenveen aan het 

voorbereiden waren op 2020, waren we ervan overtuigd dat het een 

bijzonder jaar zou worden. We zouden flink uitpakken bij het vieren 

van “75 jaar Bevrijding”. Om te beginnen met het uitbrengen van een 

speciale editie van de Veenbrief, samen met de gemeente 

Heerenveen. Het is een prachtig themanummer geworden, met in de 

centerfold een uitneembaar totaaloverzicht van alle activiteiten die 

in onze gemeente waren gepland. 

Waren gepland…..tot Corona roet in het eten gooide.  Koesterden we 

in maart nog de hoop dat het mee zou vallen en er in de zomer en 

het najaar toch nog activiteiten doorgang konden vinden, die hoop 

werd al snel de grond in geboord toen de volle omvang en uitwerking 

van de pandemie duidelijk werd.  

Het heeft weinig zin om in dit jaarverslag  uit te weiden over de 

mooie plannen die niet zijn doorgegaan: lezingen, historische 

wandel- en fietstochten, tentoonstellingen en andere activiteiten in 

het kader van “75 jaar Bevrijding” waaraan we mee zouden doen. 

Dit is dus een heel kort jaarverslag, omdat we weinig kunnen melden 

over publieke activiteit. 
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Medewerkers in 2020 
 

Bestuur 

De Stichting heeft een bestuur van 5 leden: 

Hans Schouten                             voorzitter 

Ity Hoekstra                             secretaris 

Guus van der Zalm                             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 2020 deel uit 

van deze raad: 

 

Alie van Dijk, Popke Gaaikema, Piet Offringa, Els Siebers, Itty Schouten, 

Simone van Velze, Akke Visser, Wibbo Westerdijk, Piet Wilschut.  
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De vrijwilligers    
 

De vrijwilligers zijn ingedeeld in taakgroepen: 

 

1. Veenbrief                                                      2.  Gidsen-OMD 

Novak Wijn                                                         Petra Bakker 

                Marita de Jong ( eindredactie)                        Martha Brouwer 

                Henk Kok                                                             Annette Buwalda 

                Klaas Peereboom                                               Alie van Dijk 

                Hans Schouten                                                   Ity Hoekstra 

                                                                                              Henk Kok 

                                                                                              Anne van der Laan 

                                    Reg Leenes 

         Itty Schouten 

      Els Siebers 

                                                                                              Simone van Velze 

Yme Waterlander 

Gerard van der Werf 

Frouk van der Zalm 

  

3. Historie (spitters)                                              4. Stedenbouw  

Dennis van Galen                  Hans Edens 

Janet Kist    Piet van der Land 

Piet Offringa                                                        Hendrik van Riezen 

Klaas Peereboom                                               Wisse Scheper 

Jan Prins 

Wisse Scheper 

Wibbo Westerdijk    
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5. Publiciteit                                                              6. HIP              

     Fokke van Asperen                                                   Hans Edens     

     Jel Mulder                                                                   Anna Sijsling 

     Klaas Peereboom                                                      Tonny van der Ven 

     Anna Sijsling                                                               Lieneke Huitema 

     Guus van der Zalm                                                    Hendrik van Riezen 

 

 

7. Archiveren en digitaliseren                                  8. Lezingen 

     Fokke van Asperen                                                      Henk Kok 

     Dennis van Galen                                                         Klaas Peereboom 

     Jan Kamp                                                                       Fokke van Asperen  

     Klaas Peereboom                                                         (techniek) 

     Rijk Vriesinga 

     Wibbo Westerdijk 

 

 

Op 12 juni 2020 is Akke Visser ons ontvallen. Zij is jarenlang betrokken 

geweest bij de Werkgroep Oud-Heerenveen. Van 2005-2018 was zij 

secretares van de werkgroep. 

In de Veenbrief van september is haar in memoriam opgenomen. 
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Vergaderingen 
 

Gewoonlijk vergadert het bestuur maandelijks. Naast de lopende zaken die 

zij behandelt, stelt het bestuur dan ook de agenda op voor de maandelijkse 

vrijwilligersbijeenkomst. Deze wordt gehouden op de laatste dinsdag van de 

maand, uitgezonderd in de maanden juni, juli en december. 

Elke taakgroep wordt op deze maandelijkse vrijwilligersvergadering 

vertegenwoordigd door tenminste één persoon.  

Het doel van deze bijeenkomsten is voornamelijk het uitwisselen van 

informatie en elkaar inspireren met nieuwe ideeën. 

 

Dit jaar hebben wij alleen in januari en februari de maandelijkse vrijwilligers-

vergaderingen gehouden. 

De laatste “live”- vergadering van het bestuur vond plaats op 10 maart. 

Daarna zijn we overgegaan op het bestuursoverleg via Skype, met een 

frequentie van gemiddeld twee keer per maand. 

Na een paar maanden begonnen we het contact met onze vrijwilligers te 

missen. Omdat er geen openbare activiteiten meer georganiseerd konden 

worden, dreigden de onderlinge contacten die zo belangrijk zijn voor een 

vrijwilligersorganisatie te verdwijnen. 

Daarom besloot het bestuur tot het maken van een tweemaandelijkse 

“Update” voor de vrijwilligers. Daarmee werden zij op de hoogte gehouden 

van wat er in de organisatie speelde. 
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Historisch Informatiepunt (HIP)  
 
Ook In het Historisch Informatiepunt in de bibliotheek in Heerenveen waren 

er wegens de pandemie weinig mogelijkheden om activiteiten en exposities 

te organiseren. In de eerste maanden kon er nog een expositie over de 

historie van de schaatsen en de schaatsenmakers worden gehouden. 

De vanaf maart geplande expositie over ’75 jaar vrijheid’ kon geen 

doorgang vinden. 

Het bestuur en de vrijwilligers van de stichting Werkgroep Oud-

Heerenveen zijn van mening dat, nu het HIP bijna 10 jaar bestaat, dit 

een goed moment is om het functioneren van het HIP tegen het licht 

te houden. In de afgelopen 10 jaar zijn er veel ontwikkelingen 

geweest, vooral ook op het gebied van de digitale media. Veel 

documenten en archieven zijn in de loop van de tijd digitaal 

ontsloten. In het najaar van 2020 zijn er enkele gesprekken geweest 

tussen vertegenwoordigers van de in het HIP samenwerkende 

organisaties om nieuwe plannen te maken voor de HIP-activiteiten in 

de komende jaren. Deze gesprekken zullen in 2021 worden 

voortgezet en wellicht leiden tot een gemoderniseerd HIP. 
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Samenwerking en Contacten 
 

Onze stichting onderhoudt een goed contact met Museum Heerenveen. Het 

maandelijks overleg met directeur Linda Palil-Trip heeft in het begin van 

2020 een paar keer plaatsgevonden in Corona-opstelling. Ook is er in 

augustus overleg geweest over de organisatie van de OMD  en het 

Cultuurplein. 

 

De samenwerking met de gemeente Heerenveen is goed. Tenminste 

eenmaal per jaar heeft de sWOH bestuurlijk overleg met de wethouder van 

cultuur en enkele ambtenaren. In de eerste helft van 2020  was Hans 

Broekhuizen de verantwoordelijke wethouder, in december was 

Broekhuizen opgevolgd door Hedwich Rinkes. 
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Media 
 

De stichting Werkgroep Oud-Heerenveen heeft een eigen website en is 

actief op Facebook en op Twitter. 

Het technisch beheer van de website is nu in handen van Peter Wouda en 

het bedrijf Noordoost.nl. De Facebook-activiteiten stonden in 2020 op een 

laag pitje. Dit in afwachting van een geplande naamswijziging van de 

stichting en het vinden van een nieuwe beheerder. 

Regelmatig publiceren medewerkers van de stichting artikelen in de 

Heerenveense Courant en in Groot Heerenveen. Dennis van Galen zorgde, in 

samenwerking met Museum Heerenveen, voor een maandelijkse pagina in 

Groot Heerenveen en Henk Kok leverde regelmatig artikelen over de 

Heerenveense historie aan de redactie van de Heerenveense Courant. 
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Gidsenteam 
 

De Covid19-pandemie had ook verstrekkende gevolgen voor het programma 

van het gidsenteam. Vrijwel het hele programma voor 2020 moest worden 

afgelast. Alleen in oktober kon een tweetal rondleidingen worden 

georganiseerd. 

In 2020 is door de stichting geïnvesteerd in luisterapparatuur voor gebruik 

tijdens de rondleidingen. Deze apparatuur maakt het voor deelnemers aan 

een wandel- of fietstocht mogelijk de uitleg van de gids ook op grotere 

afstand van de gids te verstaan. Dit betekent dat de werkgroep nu ook 

rondleidingen kan organiseren zolang de 1,5-meterregel in acht moet 

worden genomen. Eind augustus vond er in Oranjewoud een geslaagde 

proef plaats met het gebruik van de luisterapparatuur.  
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Activiteiten  
 

12 september Cultuurpleinmarkt/Open Monumentendag 

 

Op de tweede zaterdag van september werd volgens traditie de Open 

Monumentendag georganiseerd. Op dezelfde dag presenteerden diverse 

Heerenveense culturele organisaties zich op de Cultuurpleinmarkt. Deze, 

door Cultuurplein Heerenveen georganiseerde markt kon, in aangepaste 

vorm en dankzij een aantal beperkende maatregelen in verband met de 

coronapandemie, worden gehouden op het Geerts Willigenplein. 

De stichting Werkgroep Oud Heerenveen had samen met Museum 

Heerenveen een kraam ingericht. 

Ook de Open Monumentendag kende een aangepast, maar bijzonder 

programma. De gemeente Heerenveen had de raadszaal ter beschikking 

gesteld om enkele, door Holocaust-slachtoffer Max Roeper gemaakte, niet 

eerder vertoonde films te kunnen laten zien uit de periode 1939-1940. 

Tevens werden enkele rondleidingen georganiseerd. Een wandeling langs de 

Fok, onder leiding van gids Henk Kok en een historische fietstocht in 

Oranjewoud met gids Gerard van der Werf, waarbij gebruik werd gemaakt 

van de pas aangeschafte luisterapparatuur. 
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Lezingen 
In verband met de coronapandemie kon alleen in januari 2020 een lezing 

worden georganiseerd. Rob Hendriks gaf toen een presentatie van nog niet 

eerder gepubliceerde foto’s uit het archief van Louis Le Roy. Deze 

presentatie werd georganiseerd door de stichting Werkgroep Oud-

Heerenveen in samenwerking met de Stichting TIJD. 

Helaas was het later in het jaar, wegens de pandemie, niet meer mogelijk 

lezingen te organiseren. 
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Veenbrief 
 

Ook in 2020 is er weer vier maal een Veenbrief verschenen. De eerste 

Veenbrief van 2020 was een speciale en stond in het teken van 75 jaar 

bevrijding. Deze dubbeldikke Veenbrief verscheen in een oplage van maar 

liefst 23.000 exemplaren en werd gratis huis-aan-huis verspreid in de 

Gemeente Heerenveen. Deze gratis uitgave in zo hoge oplage kon worden 

gerealiseerd mede dankzij de steun van de gemeente Heerenveen, de 

Vereniging Vrienden van Museum Heerenveen, de Julia Jan 

Woutersstichting, de P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Siebers Consultancy, 

de Lions Club Heerenveen, de Van Heloma Stichting en natuurlijk de 

adverteerders. Ook al onze vaste en nieuwe adverteerders, drukkerij van 

der Eems en natuurlijk al de enthousiaste leden van de werkgroep Oud 

Heerenveen speelden een belangrijke rol bij de realisatie van deze special. 

In deze Veenbrief was het programma van evenementen opgenomen ter 

gelegenheid van ’75 jaar bevrijding’. Helaas kon een groot deel van dit 

programma, wegens de coronapandemie, geen doorgang vinden. 

De volgende drie uitgaven van de Veenbrief verschenen weer in een 

normale oplage van ca. 400 exemplaren. Ook in deze edities was er ruime 

aandacht voor herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en de 

bevrijding.. 

De eindredactie was in 2020 in handen van Novak Wijn en Marita de Jong. 

De verdere redactie bestond uit Henk Kok, Klaas Peereboom en Hans 

Schouten. 

De vormgeving is vanaf het eerste nummer in 2020 overgegaan naar 

Grafische Groep Van der Eems. 
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De Spittersgroep 
 

De spittergroep is in 2020 slechts één keer in klein verband bij elkaar 

geweest.. Ook dit heeft weer veel te maken met de heersende 

coronapandemie. Toch hebben de spitters allerminst stilgezeten. Tal van 

vragen kwamen binnen via e-mail en vrijwel al deze vragen konden door 

eendrachtige samenwerking tussen verschillende onderzoekers naar 

tevredenheid van de vragenstellers worden beantwoord. 

Bijzonder was het onderzoek naar de nazaten van de joodse familie van 

Meijer Nathan Smeer. Dit om een gouden horloge, dat mede naar aanleiding 

van een publicatie van werkgroeplid/spitter Henk Kok, tevoorschijn was 

gekomen, terug te brengen bij de familie. Uiteindelijk werd een verre 

achterneef van de eigenaren in de Verenigde Staten gevonden. 
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De Toekomst 

 

“Wurkje oan ‘e Histoarje” is het motto dat staat geschreven in ons logo. 

In 2020 heeft het bestuur zich echter ook bezonnen op de toekomst. Dat is 

niet nieuw, want in voorgaande jaren heeft het bestuur van de sWOH,  in 

wisselende samenstelling,  zich ook beziggehouden met visie-ontwikkeling. 

Nadenken over de toekomst is onze organisatie dus niet vreemd! 

Wij hebben als bestuur, via Skype, een aantal brainstormsessies gehouden 

over “de sWOH in 2025”. Dat heeft een aantal doelen opgeleverd die we 

willen verwezenlijken in een tijdpad van 2020-2025. 

In de 2021 publiceren we doelstellingen met de acties die daarmee annex 

zijn. 

 

Het besluit om een andere naam te kiezen voor de sWOH hebben we in 

december 2020 genomen, in overleg met de Adviesraad: we gaan per 1 

februari 2020 verder als Stichting Historie Heerenveen. 

 

De conclusie dat onze stichting dringend behoefte heeft aan een eigen 

werkruimte in de Heerenveense School heeft aan het einde van dit jaar 

geleid tot onmiddellijke actie. Per 1 juni 2021 hopen wij onze eigen ruimte 

in gebruik te nemen. 

Met dank aan de gemeente Heerenveen en de stichting Heerenveense 

School. 


