
Het museum werd in 1988 geopend, 

dankzij de verzamelwoede van de familie 

Bakker. Voordat t’ Kiekhuus er in kwam, 

was het een bakkerij en sigarenwinkel. ‘t 

Kiekhuus herbergt diverse verzamelingen 

zoals blikverpakkingen in verschillende 

uitvoeringen en emaille reclameborden, 

welke door fabrikanten gebruikt wer-

den om hun waren aan te prijzen. Voor 

veel mensen zijn de volledig ingerichte 

Kruidenierswinkel, en de Schoolklas uit 

grootmoeders tijd een hernieuwde ken-

nismaking met hun jeugd. Op 5 april 1997 

is de Sigarenwinkel uit grootvaders tijd 

geopend. Als men de winkel binnen stapt, 

dan komt de aroma van tabak je tege-

moet. Roelof: “Tussen 1985 en 1995 was 

het nog een echte tabakswinkel waar de 

mensen hun rookwaar konden kopen.” 

Eigenlijk vinden de Bakkers het hun cul-

tuur- historische taak om een zo goed 

mogelijk beeld te geven van hoe de dorps-

winkel en kruidenier er vroeger uit zag. 

In elk dorp waren wel één of meerdere 

winkeltjes om wat extra inkomsten te ge-

nereren. “Voor een weduwvrouw was het 

een mooie aanvulling op het toentertijd 

karige bestaan.” Het verhaal en de ken-

nis over het oude kruideniersbestaan en 

de schoolklas van vroeger, willen Roelof 

en Sjoukje maar wat doorgeven aan de 

jongste genera-

tie. Schoolklassen 

krijgen dan ook 

regelmatig een 

rondleiding bij ‘t 

Kiekhuus.

Bijzondere 
stukken

Een kist met 

schoolplaten die 

in het historische 

klasje staat komt 

van een bijzon-

Wonen in de tijd 
van pake en beppe

Wonen in huis waarin een oude sigarenwinkel in originele staat te vinden is, waar ook een oude bakkerswinkel aanwezig is en 

een compleet ingericht klaslokaal uit pake & beppes tijd. Dat huis is te vinden in Wolvega en staat bekend onder de naam Museum 

‘t Kiekhuus. Het is beslist geen rariteitenkabinet maar een zorgvuldig bijeen gezochte historische collectie die op een educatieve 

manier is samengesteld. Initiatiefnemers Roelof en Sjoukje Bakker vertellen graag over de prachtige verzameling. Roelof: “Eigenlijk 

heeft elk voorwerp zijn eigen verhaal. Maar ook bezoekers vullen de historie aan met hun eigen verhaal uit grootmoeders tijd.”

dere schenker uit Amsterdam. “Anna Mul-

der aan de Amsterdamse Jordaan, kwam 

jarenlang elke vrijdag naar Friesland 

om haar vlees, groeten, fruit en andere 

waar te kopen. De Friese kwaliteit daar 

kon niets tegenop. Vijf jaar lang hield ze 

samen met haar broer Jo deze provian-

deringstochten vol. De oud-lerares kwam 

een keer bij ons langs en wilde graag 

haar kist met schoolplaten in ‘t Kiekhuus 

onderbrengen.” Sindsdien kunnen bezoe-

kers deze prachtige collectie bewonderen.

In de voorjaarsvakantie organiseert 

Museumfederatie Fryslân samen met 

Friese musea en archieven voor de 17e 

keer ‘Help pake en beppe de vakantie 

door!’. Vanaf dinsdag 27 februari tot 

en met vrijdag 2 maart 2018 worden 

er volop leuke en leerzame activitei-

ten georganiseerd voor jong en oud. 

Ook Museum ’t Kiekhuus doet mee. 

Kinderen tot en met 12 jaar hebben 

gratis toegang op vertoon van hun 

pake, beppe of een andere volwassene. 

Thema dit jaar is

‘Typisch Fries’.

‘Help pake en beppe de vakantie door!’ 

speelt in op het feit dat kinderen in 

vakanties vaak bij hun grootouders 

logeren. Voor pakes en beppes is het 

soms lastig een leuke activiteit te 

bedenken met hun kleinkinderen. De 

activiteitenweek biedt uitkomst: Er is 

een ruim aanbod aan activiteiten dat 

zowel leuk en leerzaam is voor kinde-

ren als volwassenen. Zo komt jong en 

oud op een boeiende manier in contact 

met het cultureel erfgoed in Friesland.

Mit Pake en Beppe noar ‘t Kiekhuus

Museum ’t Kiekhuus heeft een oude 

kruidenierswinkel, een echt bakkers-

winkeltje en een oud schooltje uit de 

tijd dat Pake en Beppe nog kinderen 

waren. In dat schooltje is er elke dag 

om 13:30 en om 15:00 uur een Stelling-

warfse les, hierna ga je “nussieszuken” 

in het museum en mag je een inktlap 

maken. De inktlap gebruik je daarna bij 

het schrijven met een echte kroontjes-

pen en inkt. Je moet je wel even van 

te voren opgeven, want vol is vol. De 

Stellingwarfse les is samengesteld door 

de Stellingwarfer Schrieversronte.

Openingstijden: 27 febr t/m 02 maart 

13:30 – 17:00 uur

Help pake en beppe de vakantie door!

jongste genera-


