Activiteitenprogramma 2018 - 2019

Hartje zomer, en wat voor een zomer! Een heerlijke tijd om lekker buiten
in de schaduw te zitten met een goed boek maar ook om het jaarverslag
klaar te maken voor de redactie. Ook in de zomer gaan de werkzaamheden voor de vereniging door. Het jaarprogamma is door Ali Veenhouwer
uitgewerkt. Ze heeft alle contacten met de sprekers geregeld. Een heel
karwei om alles op tijd klaar te krijgen. Er is weer heel wat gebeld en gemaild. Maar het is haar weer gelukt. Het bestuur is haar zeer erkentelijk
voor de enorme inzet. Ik denk dat we u weer een mooi programma aan
kunnen bieden maar dat is eigenlijk al een traditie geworden. Van sommige sprekers weten we dat hun lezing gewaardeerd zal worden. Van anderen weten we maar weinig en is het voor ons net zoals voor u: afwachten
wat het wordt.
In de zomerperiode gaat ook de pagina “Samenstelling” in de Stellingwerf
gewoon door. Deze pagina wordt verzorgd door de Oudheidkamer in Wolvega, het Rietvlechtmuseum in Noordwolde en onze eigen vereniging.
Sinds uitgeverij Boompers is overgenomen door NDC ziet de pagina er
anders uit dan voorheen en gaat er helaas een enkele keer wel iets mis
wat de lay-out en de kleurstelling betreft. Op de driemaandelijkse fotowedstrijd van de VHW komen steeds positieve reacties binnen. Er is ook
altijd een winnaar. Vaak na loting. Die ontvangt dan een VVV-bon.
Ook is in juli een nieuwe tentoonstelling in het Historisch InformatiePunt in
de bibliotheek in Wolvega ingericht. Hier wordt de geschiedenis van molen “de Gooijer” in beeld gebracht. Tot oktober kunt u deze tentoonstelling
bekijken.
Dankzij de inzet van enkele actieve personen die zich zeer nauw bij de
vereniging betrokken voelen is er dus ook in de zomerperiode iets nieuws
tot stand gekomen. Het bestuur vergadert wat minder vaak en als er iets
geregeld moet worden gaat dat vaak per mail.
Steeds meer mensen hebben ontdekt dat op onze site onder de button
“gastenboek” vragen gesteld kunnen worden. Misschien is het een idee
om ook eens een kijkje te nemen en kunt u iemand helpen.
Ik hoop dat u het programma voor het komende seizoen aantrekkelijk
vindt en dat we u op onze lezingen mogen begroeten.
Ik wens u mooie nazomer en heel veel leesplezier in het Activiteitenprogramma 2018 – 2019.
Munnekeburen, Jan Zwolle
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OVERZICHT VAN DE LEZINGEN, EXCURSIE EN HIP
De locaties waar de lezingen worden gehouden:
* Zalencentrum De Rank, Kerkstraat 49, Wolvega,
0561-613054 (parkeren naast en achter De Rank)
* VOF De Boemerang, Hoofdstraat West 29, Noordwolde,
0561-433310 (parkeren om de hoek in de Gelde)
* Archief VHW, Zorgcentrum BerkenStede, Hortensiastraat 49,
Wolvega, telefonisch niet bereikbaar
Tenzij anders vermeld, is de aanvang van de bijeenkomsten om
19.45 uur met de mogelijkheid een kopje koffie of thee te drinken
(voor eigen rekening).
De lezingen beginnen dan om 20 uur en eindigen omstreeks 22 uur.
Zaterdag 13 oktober 2018 in Archief VHW, Wolvega
WAT IS ER IN DE KADASTER ARCHIEFVIEWER TE VINDEN?
door mevrouw S. Bloemhof
van 10 tot 12 uur
Sietske Bloemhof is werkzaam bij Tresoar als educatief medewerkster.
Deze lezing zal gaan over hoe men met de Kadaster Archiefviewer de
kadastrale leggers, registers, hulpkaarten en veldwerken digitaal kan
raadplegen. Wat vertellen deze bronnen en hoe werkt de Kadaster
Archiefviewer? Dat kom je te weten in deze presentatie!
Sietske Bloemhof
hield deze lezing
ook tijdens het
Famillement
in
Leeuwarden, op
3 juni j.l.

“Aan de slag in de
kadastrale archieven”.
Afgebeeld zijn enkele
exemplaren van het
algemeen register
Hypotheken nr. 2,
bewaring Roermond.
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Woensdag 17 oktober 2018 in Zalencentrum De Rank, Wolvega
STICHTING ALDE FRYSKE TSJERKEN
door de heer L. van der Meer
Liuwe van der Meer was leraar Nederlands en
Geschiedenis. Hij is al 40 jaar lid van de excursiecommissie van de Alde Fryske Tsjerken.
In de lezing komt een veelvoud aan onderwerpen aan de orde: de geschiedenis van onze
Friese kerken, de bouwstijlen en wat er in de
kerken te zien is.
Ook wordt ingegaan op de Stichting Alde Fryske Tsjerken, wat haar doelen zijn, terwijl ook
restauraties en restauratieopvattingen behandeld worden
Klokkenstoel Nijeholtwolde.

Donderdag 1 november 2018 in de Openbare Bibliotheek Wolvega
INLOOPAVOND HISTORISCH INFORMATIEPUNT
Tussen 19.00 en 20.00 uur zijn er leden van het bestuur aanwezig om
antwoord te geven op uw vragen over de historie van Weststellingwerf
in het algemeen en uw woonplaats in het bijzonder, om archeologische
vondsten te determineren en om u behulpzaam te zijn bij uw genealogische onderzoek. Een ieder is van harte welkom.

Woensdag 14 november 2018 in Zalencentrum De Rank, Wolvega
JANNETJE VAN SCHOKLAND
door mevrouw J. Rieff-Grootjen
Janny Rieff is een echte Schokker-nazaat, van wie de wortels liggen op
de bodem van, en rondom de voormalige Zuiderzee.
Janny Rieff komt in de klederdracht van haar overgrootmoeder Jannetje
en neemt ons met een lach en een traan mee naar de tijden van voorbij.
Daarbij vertelt en zingt zij ware en authentieke verhalen waarin u de sfeer
van indertijd kunt proeven.
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Woensdag 19 december 2018 in Zalencentrum De Rank, Wolvega
VLIEGVELD HAVELTE IN DE TWEEDE WERELDOORLOG
door de heer J. Kootstra
Jelle Kootstra is schaapherder en loopt met zijn schaapskudde regelmatig
over de restanten van het vliegveld. Daarbij vindt hij nog wel eens wat
voorwerpen uit de tijd dat het vliegveld in de Tweede Wereldoorlog in
gebruik was, genoeg om ze in een museum ten toon te stellen.
In 1942 werd door de Duitse bezetters een vliegveld aangelegd dat de
naam Nachtlandeplatz Steenwijk kreeg. Het was de bedoeling daarvandaan bommenwerpers die vanaf Engeland kwamen te onderscheppen. In
de lezing wordt de geschiedenis van het vliegveld belicht.

Donderdag 3 januari 2019 in de Openbare Bibliotheek Wolvega
INLOOPAVOND HISTORISCH INFORMATIEPUNT

Woensdag 16 januari 2019 in De Boemerang, Noordwolde
HERKOMST EN RESTAURATIE VAN GRAFTROMMELS
door mevrouw P. van Doorn
Pieke van Doorn is bestuurslid van ‘Stichting tot behoud van de Drentse
Graftrommels’ en houdt zich al een jaar of zes bezig met de restauratie
van graftrommels op een locatie in Veenhuizen.
De lezing behandelt herkomst en
gebruik van graftrommels. Waar zijn
nog graftrommels te vinden? Ze
werden voor het eerst gebruikt rond
1885 en waren in 1920 heel gangbaar.
De restauratie is begonnen met de
27 graftrommels die op de begraafplaats in Veenhuizen aanwezig zijn.
Bij een restauratie wordt zoveel
mogelijk de oude “look” gehandhaafd.
(Foto: Stichting tot behoud van de Drentse
Graftrommels)
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Woensdag 27 februari 2019 Jaarvergadering
in Zalencentrum De Rank, Wolvega
Aanvang om 19.15 uur met koffie of thee
De Jaarvergadering begint om 19.30 uur met aansluitend de lezing.
De agenda wordt vermeld in het Jaarverslag 2018, dat in januari verstuurd
zal worden.
ANNA VAN HANNOVER: VAN LONDEN NAAR LEEUWARDEN
door de heer B. Bilker
Deze lezing wordt gehouden door Bearn Bilker, bij uitstek kenner van de
Oranjes, expert in Europese koningshuizen en gespecialiseerd in de vorstenhuizen in Duitsland en Oostenrijk. Hij is voorzitter van de stichting
Nassau en Friesland. Tevens is hij voorzitter van het bestuur van de
Friestalige theatergroep Tryater.
Zijn politieke carrière begon hij als gemeenteraadslid en wethouder in
Leeuwarden, waar hij als wethouder de vernieuwing van de Leeuwarder
Vegelinbuurt bevorderd heeft. In 2001 werd hij benoemd tot burgemeester
van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.
Anna van Hannover, de Engelse
koningsdochter, trouwt in 1734
met de Friese stadhouder Willem
IV. Hoe was dat mogelijk: een
Engelse koningsdochter naar
Leeuwarden. Werd haar leven
met Willem IV en haar leven met
de cultuur hier een succes?

(foto: Geheugen
van Nederland)

Donderdag 7 maart 2019 in de Openbare Bibliotheek Wolvega
INLOOPAVOND HISTORISCH INFORMATIEPUNT
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Woensdag 20 maart 2019 in Zalencentrum De Rank, Wolvega.
WATERTORENS ALGEMEEN EN DIE VAN SINT JANSKLOOSTER IN
HET BIJZONDER
door de heer J. van der Meer
Jaap van der Meer doet al een aantal
jaren als vrijwilliger van Natuurmonumenten dienst als gids op de watertoren van Sint Jansklooster.
In de lezing wordt ingegaan op de geschiedenis en het nut van watertorens.
Ook worden verdwenen watertorens
behandeld, terwijl het “tweede leven”
(= uitkijktoren) van de watertoren in
Sint Jansklooster aan de orde komt.

Donderdag 2 mei 2019 in de Openbare Bibliotheek Wolvega
INLOOPAVOND HISTORISCH INFORMATIEPUNT

Mei 2019
EXCURSIE naar het VLIEGVELD MUSEUM te HAVELTE
(onder voorbehoud)
Of deze excursie door kan gaan en bijzonderheden zullen in een volgend
nummer van De Stelling vermeld worden.
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Hoewel het programma met zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat
door onvoorziene omstandigheden wijzigingen aangebracht moeten
worden. Indien mogelijk zullen veranderingen via De Stelling bekend
gemaakt worden. In de andere gevallen zal een bericht in de regionale
nieuws- en advertentiebladen geplaatst worden.
In verband met de daaraan verbonden kosten kan persoonlijke berichtgeving alleen in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden.

WERKGROEP OUDE GEBOUWEN
De werkgroep houdt zich bezig met het op beeld vastleggen van gebouwen en andere onroerende goederen in Weststellingwerf die zullen worden gesloopt.
Maar de vlag dekt niet helemaal de lading. Naast deze activiteit die door
Jan Hofstee met verve wordt uitgevoerd, is er in de loop der jaren nog een
nevenactiviteit ontstaan.
Alle makelaars, met uitzondering van één, stellen hun verkoopflyers aan
ons ter beschikking. Door middel van deze flyers blijft inzichtelijk hoe een
woning er op het moment van verkoop uitziet. Het geheel vormt een mooi
naslagwerk voor later.
Net als de foto’s van oude gebouwen worden ook deze flyers op dorp en
zelfs op straatniveau gearchiveerd. Zo ontstaat een prachtig naslagwerk
dat later het beeld van het heden weergeeft.
Vanwege wet- en regelgeving worden niet meer alle gegevens door de
gemeente beschikbaar gesteld
Dus u, als inwoners van de gemeente Weststellingwerf en met name u als
leden van onze vereniging, verzoeken wij om onze ogen en oren te zijn,
en voornemens van sloop of wijzigingen aan het onroerend goed aan ons
te melden.
Dat kan rechtstreeks aan Jan Hofstee 0561-613670 of hoja@online.nl, of
aan info@historieweststellingwerf.nl
Heeft U zelf foto’s van oude gebouwen of anderszins foto’s die een relatie
hebben met Weststellingwerf en die U eventueel wel kwijt wilt, neem dan
even contact op met Wolter Nijholt
Ook willen wij de foto’s waar U eventueel geen afstand van wilt doen,
graag inscannen.
Contactbestuurslid: Wolter Nijholt
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WERKGROEP VERENIGINGSARCHIEF
Onze vereniging beheert een uitgebreid archief. Een archiefcommissie
verzorgt vele strekkende meters archiefstukken die in de loop der jaren
zijn verzameld. Veel stukken zijn schenkingen van mensen die weten dat
hun schenkingen met zorg worden bewaard. Vaak doneren particulieren
hun documenten bij leven, doch ook bij codicil worden stukken toegewezen. Ook zijn er verenigingen die hun dossiers in ons archief hebben ondergebracht, vaak in verband met opheffing van de betreffende vereniging
of door ruimtegebrek. Als u denkt documenten, oude foto’s of papieren in
huis te hebben die interessant zijn om te bewaren, neemt u dan contact
met ons op. Een archiefcommissielid of een bestuurslid komt graag een
kijkje nemen of het materiaal de moeite waard is om in ons archief bewaard te worden. Dit kunnen zowel kopieën als originele stukken zijn. Het
is belangrijk dat zoveel mogelijk herinneringen bewaard blijven voor het
nageslacht.
Ons archief is gehuisvest in zorgcentrum BerkenStede aan de Hortensiastraat in Wolvega, Na afspraak kan een bezoek gebracht worden om iets
op te zoeken in het archief. Tel. 0561 – 481225.
Contactbestuurslid: Jan Zwolle

WWW.HISTORIEWESTSTELLINGWERF.NL
De Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. presenteert zich door middel
van haar website aan de buitenwereld.
Het lezingenprogramma, de aankondigingen en verslagen van lezingen
zijn er te vinden, evenals De Boekenstelling, een overzicht van de stukken
in het verenigingsarchief en afbeeldingen van archeologische vondsten.
De Index van het verenigingsblad De Stelling over de periode 1981 t/m
2012 (1e t/m 31e jaargang) neemt er een belangrijke plaats in, evenals de
aanvullingen van 2008 en 2013. Dit is in het bijzonder van belang voor
sneupers in de geschiedenis en de genealogie van Weststellingwerf. Er
kan zowel op onderwerp als op naam van de schrijver gezocht worden.
Ook is er een overzicht van alle foto’s die in de loop der jaren geplaatst
zijn, gerangschikt per dorp.
Ook de foto’s en de verslagen van onze lezingen gemaakt door Lenus
van der Broek zijn op de site te vinden.
En zeker belangrijk, het e-mailadres van de vereniging is er te vinden met
links naar diverse zusterverenigingen en andere relevante zaken.
Groot respect voor de beheerder van de site Jeffrey die altijd weer bereid
is om de website up to date te houden.
Contactbestuurslid: Wolter Nijholt
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WERKGROEP HIP
Het Historisch InformatiePunt (HIP) is ondergebracht in de Openbare
Bibliotheek in Wolvega. De vereniging heeft er de mogelijkheid om belangstellenden kennis te laten maken met informatie over Weststellingwerf
op historisch, archeologisch en genealogisch gebied.
In het HIP is ondergebracht:

alle informatie over Weststellingwerf en omgeving, voor zover de
bibliotheek die in boekvorm in huis heeft;

een computer die kosteloos toegang biedt tot digitale informatiebronnen die onder andere gericht zijn op genealogisch onderzoek, zoals
wiewaswie.nl, geneaknowhow.net, alledrenten.nl; tresoar.nl, allefriezen.nl;

regelmatig wisselende kleine exposities over historische onderwerpen die over het algemeen betrekking hebben op Weststellingwerf;

de presentatie van oud beeldmateriaal over Weststellingwerf en omstreken.
De inloopavonden in het HIP (de data zijn vermeld in dit Activiteitenprogramma) zijn toegankelijk voor iedereen met vragen en voorwerpen op
historisch, genealogisch en archeologisch gebied.
Contactbestuurslid: Jan Zwolle

Molen ‘de Gooijer’, onderwerp van de huidige expositie in het HIP.
Foto: Geert Lantinga.
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DE STELLING
Onze vereniging geeft jaarlijks vier nummers van het verenigingsblad De
Stelling uit. Als losse uitgaven verschijnen ieder jaar het Jaarverslag en
het Activiteitenprogramma. Ieder lid van de vereniging ontvangt alle uitgaven. Losse nummers zijn verkrijgbaar via het contactadres.
In De Stelling vindt u artikelen over allerlei zaken betreffende de historie
van Weststellingwerf of de naaste omgeving. De artikelen worden geschreven door geïnteresseerde personen. Het staat ieder vrij om kopij aan
te leveren bij de redactie.
De rubriek De Vraagstelling staat open voor vragen betreffende allerlei
zaken waar men geen antwoord op kan vinden. Wellicht zijn er mensen
die u verder kunnen helpen en levert dat voor u onverwachte contacten
en resultaten op.
Contactbestuurslid: Jan Zwolle

REDACTIE DE STELLING
De redactie van De Stelling bestaat uit:
 Jelle Roorda, Feansterdyk 39, 8491 BV Akkrum 0566-652045

‘Molen ‘de Gooijer’. (Foto Geert Lantinga)
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