
Museum ’t Kiekhuus 
Grindweg 35, 8471 EG Wolvega 

www.kiekhuus.nl 

 

 

 

 

Jaarverslag 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 



Museum ’t Kiekhuus 
Grindweg 35, 8471 EG Wolvega 

www.kiekhuus.nl 

 

 

 

 

Voorwoord 

 
De Corona pandemie zorgde in 2021 ook nog wereldwijd voor veel slachtoffers 
en ontwrichting van de maatschappij. Als een van de drastische maatregelen om 
de besmettingen onder controle te krijgen, moest het museum weer aantal malen 
dicht. Het museum was vanwege de genomen maatregelingen een groot 
gedeelte van het jaar gesloten en was gehouden aan de 1.5 meter regel, 
waardoor het onmogelijk was om nog groepen bezoekers te ontvangen. 
 
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.  
 
Door een bijdrage in de kosten van het Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting is er 
in 2021 een aantal zaken op gebied van  behoud en beheer aangepakt.  
 
Daarnaast is er nog een aantal projecten opgestart, waarbij een financiële 
ondersteuning is gekregen of toegezegd.  
 
Van de gemeente Weststellingwerf hebben we over het boekjaar 2020  
coronacompensatie gekregen. 
 
We prijzen ons gelukkig dat de activiteiten die we dit jaar, mede door onze 
vrijwilligers hebben kunnen organiseren, goed zijn bezocht.  
 
In dit verslag leest u meer over deze activiteiten, die we dankzij onze vrijwilligers 
hebben kunnen realiseren. 
 
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 tentoon 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 2021 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 
 
 
Het bestuur wordt ondersteund door een aantal adviseurs/consultants en een 
groep vrijwilligers. 
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Activiteiten 2021 
 

 

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

In totaal hebben we 412 (1237 in 2019)  bezoekers in het museum mogen 
verwelkomen. Dit is een verschil van goed 800 bezoekers. 
                      
Ondanks dat wij een groot gedeelte van het jaar gesloten zijn geweest, hebben 
we toch nog een aantal activiteiten kunnen organiseren. 
 
Hierbij een korte bloemlezing: 
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Educatie 

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.   

Ook in dit jaar kon helaas een beperkt aantal scholen uit Oost- en Weststellingwerf  
het museum maar bezoeken. Centraal thema was “Verzamelen”.  

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

Daarnaast gingen de kinderen op school met Marjolein schaduwtekenen. 

 

Coole Kidsnacht 

De Coole Kidsnacht vond dit jaar op 15 oktober plaats. 

Het museum had last van een muizenplaag. Ruim dertig kinderen hielpen 
kruidenier Albert zoeken naar de muisjes. Er werd in twee groepen gezocht. 

De muisjes knagen het liefst in het donker aan de lekkere dingen van de 
kruidenierswinkel, maar als het grote licht opgaat, verstoppen ze zich in alle 
hoeken en gaten van het museum. Kinderen gingen in het donker, gewapend met 
een zaklantaarn, door het museum op muizenjacht. 

   
      (© Foto: Lenus van der Broek) 
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’t Kiekhuus naar verzorgingscentra 

Verkleed als meester en juffrouw en met een koffer gevuld met schoolspullen, 
zoals leesplankjes en leitjes, zijn we in november een aantal malen bij de 
bewoners van Berkenstede op bezoek geweest, om samen met de bewoners 
herinneringen aan hun schooljeugd op te halen. Dit in samenwerking met de 
Stichting Vrienden van Meriant. In 2022 staan er bezoekjes aan de overige 
instellingen van Meriant gepland. 

 

Vrijwilligersmarkt 

Zaterdagochtend 13 november werd er in het gemeentehuis een 
vrijwilligersmarkt gehouden. ’t Kiekhuus stond daar ook met een stand. Deze 
morgen werd druk bezocht. Hieraan hebben een aantal goede contacten over 
gehouden. In 2022 wordt er met deze contacten verder gesproken over 
vrijwilligerswerk en/of burgerschapsstage. 

 

Projecten 
 

Toegankelijkheid 

Een aanvraag gedaan in december 2019, werd door de Serviceclub 
Weststellingwerf gehonoreerd met een bedrag van 500 euro. 

Met dit project is nog niet gestart. 

 

Boekjes met Stellingwarver verhaelen 

Er worden twee boekjes uitgegeven met historische verhalen, die op onze regio 
betrekking hebben. Een aantal Stellingwerver schrijvers is hiervoor gevraagd, de 
verhalen zijn in het Stellingwarfs en in het Nederlands. Het eerste boekje verschijnt 
in 2022. Voor dit project is in totaal €5000 reeds geschonken of toegezegd. Te 
weten: 

Herbert Duintjerfonds   1000  
Van Helomastichting   500 
Rabobank Coöperatiefonds 1500 
Bercoopfonds    1500 
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Diverse zaken t.b.v. behoud en beheer 

Dankzij een bijdrage van € 7500,29 van de Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting 
is er in 2021 een aantal zaken op gebied van  behoud en beheer aangepakt.  
Zo is het depot opnieuw ingericht met o.a. nieuwe metalen stellingen en waarbij 
de objecten in zuurvrij papier en/of karton zijn verpakt. 
Ook is er een aantal DataLoggers aangeschaft om de temperatuur en vochtigheid 
in de verschillende ruimtes te meten.  
Alle ramen van het pand zijn voorzien van UV werende folie om verkleuring van de 
objecten tegen te gaan. 
 
 

Verduurzaming 

Door een bijdrage uit het Omgevingsfonds van Vermilion van 3000 euro worden 
er in het voorjaar 2022 door de Fa. Minnesma zonnepanelen geplaatst op het dak 
van het museum. 
 
 
Wandelroute door historisch Wolvega 

In 2021 is er gestart met het project Wandelroute door historisch Wolvega, 
waarbij van augmented reality  gebruikt wordt gemaakt. Door het lopen van de 
route met behulp van de Mear Fryslân app op je smartphone krijg je bij bepaalde 
punten filmpjes of foto’s van b.v. verdwenen gebouwen of historische figuren te 
zien. Hierbij heb je de keuze uit het Nederlands, Duits, Engels en het Stellingwarfs. 
Deze route zal in het voorjaar van 2022 gerealiseerd zijn in samenwerking met  
Stellingwarver Schrieversronte, Oudheidkamer Weststellingwerf, Vereniging 
Historie Westellingwerf en Molen Windlust. Hiervoor is in totaal een bedrag van  
€ 8827, 96 aan subsidies en schenkingen ontvangen of toegezegd. 
Te weten: 
Provincie Fryslân Mienskipfuns 5800 
Gemeente Weststellingwerf 1500 
Rabobank Clubsupport    527,96 
Lions Weststellingwerf  1000 
 
 

Coronacompensatie 

Van de gemeente Weststellingwerf is over het boekjaar 2020 een bedrag van 
2500 euro aan Coronacompensatie ontvangen. Ook voor 2021 zal een aanvraag 
bij de gemeente worden gedaan. 
 
Vrienden van het museum 

Het aantal vrienden van het museum schommelt rond de 70. 
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