Jaarverslag 2018

Voorwoord
Hierbij treft u het jaarverslag over 2018. Dit was voor ons een bijzonder jaar met als
mijlpaal de oprichting van Stichting Museum ’t Kiekhuus.
Hiermee is een nieuwe weg ingeslagen, met het doel om de activiteiten van ons
museum naar de toekomst toe veilig te stellen.
Dit was slechts één van de hoogtepunten van 2018.
Een recordaantal bezoekers hebben we mogen verwelkomen.
We prijzen ons gelukkig, dat de projecten en activiteiten die we dit jaar hebben
georganiseerd met groot enthousiasme door de bezoekers zijn ontvangen.
Als nieuwbakken voorzitter van het museum, bied ik u met plezier en trots het eerste
verslag aan.
Roelof Bakker
Voorzitter

Stichting
Op 5 september 2018 is Stichting Museum ’t Kiekhuus opgericht met als doel, het
verzamelen van voorwerpen uit het verleden en deze ten toon te stellen, teneinde een
beeld te geven van het (dagelijks) Leven – in het verleden, en het verrichten van al
wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn en heeft het beheer van
het museum overgenomen.
Het stichtingsbestuur bestaat op 31 december 2018 uit:
Voorzitter /beheerder
Secretaris
Penningmeester
Lid/beheerder
Lid Educatie
Lid

Roelof Bakker
Johan Bakker
Henk Stroop
Sjoukje Bakker – Brandenburg
Janny van Loon
Cock Meijer

Activiteiten 2018
Museum ’t Kiekhuus is ieder eerste zondagmiddag voor het publiek geopend.
Daarnaast opent het museum op afspraak haar deuren voor groepen.
De meest uiteenlopende gezelschappen bezochten in 2018 het museum. Het ging
daarbij bijvoorbeeld om familiedagen, bedrijfsuitjes, vrouwenverenigingen,
dementerende ouderen, vriendinnengroepen en herenclubs.

Op gebied van Educatie deed Museum ’t Kiekhuus mee aan het Veerkieker-project.
In samenwerking met kunstenares Marjolein Spitteler is een programma ontwikkeld
voor groep 3 van de basisschool.
13 scholen uit Oost- en Weststelingwerf bezochten het museum. Centraal thema was
“Verzamelen”.

De kinderen gingen zowel in het museum als op school met Marjolein
schaduwtekenen.

In totaal hebben we 892 bezoekers in het museum mogen verwelkomen. Dit is een
stijging ten opzichte van 2017 van bijna 100%.

Het hele jaar door zijn er diverse activiteiten georganiseerd .
Hierbij een korte bloemlezing.

26 januari - Verhalenavond in kader van Openingsweekend van LF2018.
Deze avond werd gecombineerd met de opening van expositie “Brood nodig” door de
gezusters Peereboom. Museum ’t Kiekhuus is gevestigd in de voormalige bakkerij de
Korenschoof. De zusters zijn de dochters van de laatste bakker Michiel Peereboom..
Waarbij Rudie Hettinga-Peereboom haar herinneringen aan de bakkerij met de
bezoekers deelde.
Roelof en Sjoukje van ’t Kiekhuus vertelden een aantal persoonlijke verhalen over
objecten in het museum. Ongeveer 125 bezoekers bezochten deze avond.

27 februari – 2 maart - Help Pakke en Beppe de Vakantie Door. Dit keer met als
thema Typisch Fries, waarbij door ’t Kiekhuus is gekozen voor een Stellingwarfs
tintje. De activiteiten voor deze week zijn ontwikkeld in samenwerking met de
Stellingwarver Schrieversronte. 42 Pake en Beppes en kleinkinderen kwamen hierop
af.

15 april - Extra opening in kader van de Nationale Museumweek. Thema 2018 was
“Het echte goud” Hierbij waren de verhalen achter de objecten het echte goud. Er
werden 24 objecten met hun 24 karaatsverhalen uitgekozen. Rudie HettingaPeereboom was ook nu weer aanwezig om haar herinneringen aan de voormalige
bakkerij te delen. 40 personen kwamen deze middag bezoeken.

5 september – Oprichting van Stichting Museum ’t Kiekhuus is een feit, Doel is het
verzamelen van voorwerpen uit het verleden en deze te tonen, teneinde een beeld te
geven van het (dagelijks) Ieven - in het verleden, en het verrichten van al wat
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De collectie van de familie Bakker is aan de stichting in bruikleen gegeven.

7 oktober - Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Westellingwerf bracht samen met de gemeentesecretaris en de ambtenaar Cultuur

een bezoek aan het museum. Zij kregen een rondleiding en werden bijgepraat over
het museum en de plannen voor de toekomst.

26 oktober - Coole Kids Night. Museumfederatie Fryslan organiseerde een avond
speciaal voor de kinderen om deze kennis te laten maken met het museum. De
kinderen die in ’t Kiekhuus moesten in het donker gewapend met een zaklantaarn
allerlei leuke opdrachten doen. 40 kinderen kwamen hierop af.

30 oktober - Het Friestalige toneelgezelschap Tryater verzorgde een
huiskamervoorstelling met de titel “Het dorp Europa”. Hierna was er tijd voor
discussie. Het maximale aantal van 20 kaarten was snel uitverkocht.
Organisatie was in handen van Tryater.

