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Een woord van de penningmeester…. 

Beste donateurs en belangstellenden,  

We gaan inmid-
dels weer richting 
de vakantie-
periode en om u 
op de hoogte te 
houden van de ac-
tiviteiten van onze 
Werkgroep Oud 

Heerenveen ontvangt u digitaal de 3e 

Nieuwsbrief van 2020. 

Op 9 juni bereikte ons het droevige bericht 
dat een van onze zeer geliefde vrijwilligers is 
overleden. Akke Visser is ruim 13 jaar zeer 
actief geweest binnen onze stichting als be-
stuurslid en heeft een zeer belangrijke bij-
drage geleverd aan de ontwikkeling van onze 
stichting. We zullen haar erg missen.  
 
Namens het bestuur,  

Guus van der Zalm, penningmeester  

De stichting Werkgroep Oud-
Heerenveen gaat door tijdens de coro-
na-periode 

Het is helaas zo dat we niet actief op de ou-
de manier bij elkaar kunnen komen als be-
stuur en vrijwilligers, maar het werk moet 
wel door gaan.  

Gezien het feit dat we 
zeer waarschijnlijk eni-
ge tijd zullen moeten 
omgaan met de 1,5 
meter afstand heeft 
het bestuur besloten 
om wandelingen met  

1,5 meter afstand mogelijk te maken door 
het aanschaffen van audio apparatuur. Dit 
was al een lang gekoesterde wens van de 
rondleiders om aan groepen goed hoorbare 
informatie te verstrekken tijdens wandelin-
gen en fietstochten ook als de groep wat uit-
een valt.  
 

Het systeem is zeer eenvoudig met gebruik 
van oordopjes. Er kan ook gebruik gemaakt 
worden van de eigen smartphone zonder 
oordopjes. Bij het gebruik van de 
smartphone zorgen wij voor een goede in-
ternetverbinding zodat u geen gebruik hoeft 
te maken van uw eigen internetbundel.  
 

Kijk regelmatig op onze website 
www.werkgroepoudheerenveen.nl om ken-
nis te nemen van aanpassingen in het pro-
gramma, wij zullen in augustus naar aanlei-
ding van mogelijke verdere versoepelingen 
door de overheid ons beraden hoe we om-
gaan met de geplande activiteiten in sep-
tember en verder. De open monumenten 
dag gaat in ieder geval door zij het in een 
aangepaste vorm.  

De stichting Werkgroep Oud-
Heerenveen in de media 

Daar waar mogelijk werkt 
de stichting Werkgroep 
Oud-Heerenveen ook sa-
men met andere partners. 
 

De prachtige artikelen die 
Henk Kok heeft geschreven voor de Heeren-
veense Courant, vindt u  op de website: 
www.heerenveense-courant.nl, op de 
homepage kunt u de link Digitale krant aan-
klikken.  

https://werkgroepoudheerenveen.nl/rondleidingen
https://heerenveensecourant.nl/?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
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u kunt de artikelen van Henk Kok ook nale-
zen op onze website 
www.werkgroepoudheerenveen.nl. Zo gaan 
ze niet verloren.  
 
De stichting Werkgroep Oud-Heerenveen 
heeft een samenwerkingsverband met het 
museum Heerenveen. Iedere maand publi-
ceren wij een artikel dat verhaalt over een 
gebeurtenis of feit uit de geschiedenis van 
Heerenveen. 

Publicaties Veenbrief van de stichting 
Werkgroep Oud-Heerenveen  

Overig Nieuws van de stichting Werk-
groep Oud-Heerenveen 

 

Tijdens de corona-
maanden is er hard  ge-
werkt door de leden van 
de werkgroep.  
 
De Bevrijdings– en Juni-
editie van de veenbrief  
zijn nog maar net uit en 
de nieuwe edite komt er 
al weer aan. Volgende 

week gaat deze naar de drukker en eind Juli 
ligt deze bij u op de deurmat.  
 
Deze nieuwe editie, de derde van het jaar, 
bevat weer een collage van interessante en 
diepgaande verhalen uit de geschiedenis van 
Heerenveen. Een moetje voor de Heeren-
veen-enthousiast!  
 
Nieuwsgierig geworden? In de nieuwe editie 
kunt u lezen over de Bokkenkamp, de rest 
houden we nog even geheim. 

Om het waardevolle werk van het vastleg-
gen van de geschiedenis van Heerenveen te 
blijven doen zoeken we donateurs. 

Mocht u vrienden, kennissen of familiele-
den hebben die geïnteresseerd zijn in ge-
schiedenis, maak ze enthousiast voor ons 
werk.  
 
Voor een bijdrage van minimaal € 10,00 per 
jaar kan men donateur worden. Voor € 
25,00 euro per jaar ontvangt men 4 keer per 
jaar de veenbrief. 

 
 
 
 

De eerstvolgende Nieuwsbrief kunt u in no-
vember verwachten.  
 
Wij hopen dat u kunt genieten in deze va-
kantieperiode van het gegeven dat er weer 
wat meer mag, echter wees voorzichtig en 
pas goed op elkaar.  

 

Word  

donateur! 

https://werkgroepoudheerenveen.nl/
https://werkgroepoudheerenveen.nl/donateur
https://werkgroepoudheerenveen.nl/donateur

