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Voorwoord 

 
 
Nadat 2019 voor ons een succesvol jaar was, kwam in 2020 de domper. 
De Corona pandemie zorgde wereldwijd voor veel slachtoffers en ontwrichting 
van de maatschappij. Vanaf maart werd Nederland getroffen en werden er 
drastische maatregelen genomen om de besmettingen onder controle te krijgen. 
Desondanks kregen veel mensen toch Corona en werden ernstig ziek en/of 
kwamen te overlijden. Het museum was vanwege de genomen maatregelingen 
een aantal maanden gesloten en was gehouden aan de 1.5 meter regel, waardoor 
het onmogelijk was om nog groepen bezoekers te ontvangen. 
 
Doordat het museum een tijd gesloten was, werd het plafond van de 
sigarenwinkel van nieuwe houten rabatdelen voorzien en kreeg de winkel een 
andere indeling. 
 
In de vakantiemaanden bleven veel Nederlanders gewoon in eigen land. Hiervan 
profiteerden o.a. ook de lokale musea. Ook ’t Kiekhuus had het in deze maanden 
behoorlijk drukker dan andere jaren. 
 
We prijzen ons gelukkig, dat de activiteiten die we dit jaar nog hebben kunnen 
organiseren goed zijn  bezocht.  
 
Dit was niet mogelijk, zonder de inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers en 
de steun van de Vrienden van ’t Kiekhuus. 
 
We zijn ook bijzonder blij met de objecten, die ons zijn geschonken door 
particulieren en welke wij hebben overgenomen van andere musea. 
 
Daarnaast hebben wij van een tweetal bedrijven een financiële ondersteuning 
mogen ontvangen. 
 
In dit verslag leest u meer over deze activiteiten 
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Met plezier en trots bied ik u dit jaarverslag aan.  
 
 
Roelof Bakker 
Voorzitter  
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Stichting Museum ‘t Kiekhuus 

Stichting Museum ’t Kiekhuus heeft tot 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 2020 uit: 
 
Voorzitter /beheerder   Roelof Bakker 
Secretaris     Johan Bakker 
Penningmeester    Henk Stroop 
Lid/beheerder    Sjoukje Bakker – Brandenburg 
Lid Educatie     Janny van Loon 
Lid      Cock Meijer 
Lid       Jan-Jaap de Graaf 
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Het bestuur wordt ondersteund door een aantal adviseurs/consultants en een 
groep vrijwilligers. 
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Activiteiten 2020 
 

 

Museum ’t Kiekhuus is ieder eerste zondagmiddag voor het publiek geopend. 
Daarnaast is het museum ook op afspraak te bezoeken. 
                    

.In totaal hebben we 289 (1237 in 2019)  bezoekers in het museum mogen 
verwelkomen. Dit is een daling van een kleine 1000 bezoekers 
                      
Ondanks dat wij toch een aantal maanden gesloten zijn geweest, hebben we toch 
nog een aantal activiteiten kunnen organiseren 
. 
Hierbij een korte bloemlezing: 



Museum ’t Kiekhuus 
Grindweg 35, 8471 EG Wolvega 

www.kiekhuus.nl 

 

 

Project Veerkieker 

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.   

Een beperkt aantal scholen uit Oost- en Weststelingwerf konden dit jaar het 
museum maar bezoeken. Centraal thema was “Verzamelen”.  

De kinderen moesten aan de hand van een verhaal een tekenopdracht doen.  

Daarnaast gingen de kinderen op school met Marjolein schaduwtekenen. 

 

                              

     (© Foto: Lenus van der Broek) 

 

31 januari - Stellingwarver Verhalenavond 

Jelly Goldhoorn, Pier Postman, Grietje Bosma en Koosje Hornstra vertelden op 
deze avond diverse historische verhalen in het Stellingwarfs. Met 55 bezoekers 
werd deze avond goed bezocht en een groot aantal hiervan werd ook vriend van 
het museum. 
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18 februari – 22 februari - Help Pakke en Beppe de Vakantie Door 

 

Gemeentehuis met waterpomp 

 

Waeter haelen in ‘t Kiekhuus 

Nu komt water uit de kraan, vroeger liep je naar de pomp om water te halen of je 
ving water op in een regenton. Warm water kocht je bij het water-en-vuur 
vrouwtje. Als je wou douchen, moest je naar een badhuis. 

Kinderen deden leuke opdrachten en maakten een mobiel van wolken en 
waterdruppels..  

62 Pake en Beppes en kleinkinderen kwamen hierop af. 
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27 april – Presentatie van ons nieuw logo 

Het nieuwe logo, ontworpen door Heidi Wolters van Brrand, werd op deze 
speciale dag  door Koning Willem Alexander als animatie op Facebook en 
Instagram gepresenteerd.  

 

 

 

9 oktober - Coole Kids Night 

De kinderen in ’t Kiekhuus moesten in het donker gewapend met een zaklantaarn 
het mysterie van het Verdwenen krentenbrood oplossen. Als ze het krentenbrood 
gevonden hadden, mochten ze van bakker Bertus ook een stukje proeven.. 
Vanwege de coronamaatregelen was er helaas maar één ronde waar kinderen aan 
mee konden doen. 18 kinderen werden door hun ouders bij de deur afgezet, de 
ouders mochten niet mee naar binnen. 
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Schenkingen 

In 2020 hebben wij van een tweetal bedrijven een schenking mogen ontvangen, 
te weten: 

Univé  

Doordat het museum een aantal verzekeringen bij Univé had afgesloten, werden 
wij, om het Coronaleed te verzachten, verblijd met een bedrag van 250 euro. 

Rabobank Clubsupport 

Museum 't Kiekhuus heeft € 696,93 opgehaald met Rabobank Clubsupport voor 
ons goede doel, het verbeteren van de toegankelijkheid van ons museum. 
Rekeninghouders uit de regio Heerenveen konden op ons stemmen. 

Onderhoud sigarenwinkel 

In het voorjaar van 2020, omdat het museum toch gesloten was, werd van de 
gelegenheid gebruikt gemaakt om het plafond van de sigarenwinkel van een 
aantal nieuwe houten rabatdelen en verflaag te voorzien. Tevens kreeg de winkel 
een andere indeling. 
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