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Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap 
 

Drie bekende instellingen, één nieuwe organisatie 

Het jaar 2018 is voor Museum Joure en Mar & Klif een bijzonder jaar geweest. Bestuurlijk zijn beide 

organisaties per 6 september 2018 samengegaan in de stichting Erfgoed, Natuur en Landschap. Na een 

periode waarin we allebei als gevolg van bezuinigingen hebben moeten interen op onze organisatie 

hopen we met deze fusie onze instellingen weer te kunnen versterken. Voor het publiek, gebruikers 

en vrijwilligers zal er niet zoveel veranderen, want zowel Museum Joure als Mar & Klif (en het 

natuur/duurzaamheidsprogramma Groen Doen) houden hun eigen profiel en eigen marketinguitingen. 

Bestuurlijk is er inmiddels al wel veel veranderd, want al vanaf 1 januari 2018 werken we met een 

personele unie, hetgeen inhoud dat dezelfde groep van 6 mensen bestuurslid is van Museum Joure en 

van Mar & Klif. Achter de schermen zoeken we naar manieren om onze organisatie verder te 

versterken, bijvoorbeeld door de financiële administratie te integreren en ook op personeelsvlak meer 

uit te wisselen en van elkaars sterke punten gebruik te maken. Dat proces zal in 2019 nog zeker verder 

doorgaan.  

Uiteraard heeft de fusie ook gevolgen voor onze verslaglegging. In dit jaarverslag komen alle aspecten 

van onze nieuwe organisatie aan bod. Sommige onderdelen bespreken we organisatie breed, maar 

uiteraard gaan we ook in op de afzonderlijke afdelingen, herkenbaar ondergebracht in eigen 

hoofdstukken. Ook de jaarrekening is nu gecombineerd, maar uiteraard zijn de bestedingen en 

inkomsten van de drie afdelingen wel goed herkenbaar terug te vinden.  

In het jaar 2018 hebben ook een aantal andere langlopende ontwikkelingen hun uiteindelijke beslag 

gekregen. Eén van die grote ontwikkelingen is de verbouwing en herinrichting van Pand 99 en de Witte 

Os. Met dank aan gemeente De Fryske Marren, een aantal andere financiers èn natuurlijk onze 

verhuurder stichting Het Kofschip gingen we na maanden (jaren eigenlijk) van voorbereiding begin 

2018 echt los. Inmiddels is de verbouwing achter de rug en zijn we allemaal gewend aan de nieuwe 

werkwijze en de nauwe samenwerking met de VVV.  

De VVV is een belangrijke partner voor ons, zowel in Joure als in Oudemirdum. Ook bij deze organisatie 

is 2018/2019 een periode van grote veranderingen. Per 1 januari 2019 is de VVV De Friese Meren-

Gaasterland gefuseerd met stichting Regiomarketing en VVV Zuidwest Friesland. Nieuwe naam voor 

de organisatie is VVV Waterland van Friesland. We denken dat deze wijziging veel kansen meebrengt, 

voor Museum Joure en voor Mar & Klif.  

Al doende met het jaarverslag besef je ook hoe omvangrijk onze nieuwe organisatie is. Er zijn 2 locaties, 

in totaal 11 panden (plus nog een extern depot), een enorme vaste expositie, verschillende  

wisseltentoonstellingen en natuurlijk veel activiteiten. Er rust een grote verantwoordelijkheid op ons 

allemaal om de verschillende afdelingen in stand te houden en zich verder te laten ontwikkelen! We 

denken dat daar kansen voor zijn, zeker omdat we mogen steunen op heel veel vrijwilligers die zich 

met ziel & zaligheid inzetten, een enthousiast team van kundige medewerkers, betrokken 

ondernemers en dorpsbelangen, financiële ondersteuning van vrienden, sponsors en niet te vergeten 

de overheden. Een stevige basis! 

Bestuur & directie Museum Joure  
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Samenstelling van het bestuur 

Als voorbereiding op de fusie zijn de besturen van Mar & Klif en Museum Joure per januari 2018 een 

bestuurlijke unie aangegaan, hetgeen inhoudt dat vanaf dat moment beide besturen dezelfde 

samenstelling kenden. Per 6 september zijn beide stichtingen ook formeel gefuseerd. Bestuurslid 

Wytze de Haan heeft in de loop van 2018 afscheid genomen omdat het bestuurswerk niet goed te 

combineren was met zijn werk als fractievoorzitter in de gemeenteraad.  

Functie Naam Aanstelling Voorheen 

Voorzitter Dhr. Peter de Jonge (Heerenveen) 2018 nieuw 

Penningmeester Mvr. Anne Carine Verhage (Oudemirdum) 2018 nieuw 

Secretaris Mvr. Evelien Blaauw (Joure) 2018 Museum Joure 

Lid Mvr. Lea Limonard (Joure) 2018 Museum Joure 

Lid Dhr. Wytze de Haan (Lemmer) 2018 Mar & Klif 

Lid Mvr. Riek van der Vlugt (Lemmer) 2018 Mar& Klif 

Vanuit het bestuur van Museum Joure hebben afscheid genomen: Barend Jan Luijtze (voorzitter), Jan v/d Linde 

(penningmeester), Gunar Boon en Cees Tournier. Vanuit het bestuur van Mar & Klif namen afscheid: Sybren Jansen (voorzitter), 

Foppe van Popta (secretaris), Piet de Jong (penningmeester) en Durk Leentjes.  

Medewerkers 
Samenstelling van het team medewerkers per 31/12/2018 

Jan van der Molen Beheerder museum  Ca. 0,9 fte, gedetacheerd via Empatec 

Reitze Hof Beheerder museum  Ca. 0,9 fte, gedetacheerd via Empatec 

Martsen Metselaar Fin. administratie  0,4 fte 

Margreet van der Zee Conservator 0,8 fte 

Joke Krul Secretariaat/projecten 0,6 fte 

Sabine Boode Projecten 0,4 fte 

Donna v/d Gragt Groen Doen 0,6 fte 

Geertje Bouma-Posthuma Balie Mar & Klif en cursus 
Nationaal Landschap 

Wisselend aantal uren 

Japke Zwaan-De Vries Balie Mar & Klif en Groen Doen Wisselend aantal uren 

Anna Tjalsma Balie Mar & Klif Wisselend aantal uren 

Tineke de Ree Balie Mar & Klif Invalkracht, wisselend aantal uren 

Vera Damhuis Educator museum ZZP’er 

Hans Hoomoedt Gastdocent Groen Doen Wisselend aantal uren 

Hans v/d Water Educator Heempark t.b.v. Groen 
Doen 

gedetacheerd 

Iris Nutma Directeur 0,8 fte 

Ieder jaar is er bij onze organisatie ook ruimte voor stagiaires. Naast scholieren die bij ons een 

maatschappelijke stage lopen, zijn er ook regelmatige stagiaires van de opleiding Marketing en 

Communicatie. In 2018 waren dat Lars Oord en Marleen Breeuwsma (bij het museum) en Martine van 

der Weij (bij Mar & Klif).   
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Vrijwilligers 

Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap kan niet bestaan zonder de inzet van heel veel vrijwilligers.  

Sommige zijn er heel regelmatig, andere doen zo nu en dan een klus. De meeste vrijwilligers zijn 

verbonden aan één van de drie afdelingen van onze organisatie.  

Actief bij Museum Joure zijn: 

• Werkgroep De Witte Os: ca 15 personen, die ieder 1 of 2 dagdelen per week werken 

• Werkgroep Museumcafé: ca 30 personen, die meestal 1 dagdeel per week werken.  

• Werkgroep balie di t/m vr: 5 personen, die 1 of 2 dagdelen per week werken 

• Werkgroep balie za/zo: ca. 25 personen, 

die 1 dagdeel per maand of per 6 weken 

werken 

• Werkgroep rondleiders: 9 personen, die 

heel wisselend werken. 

• Werkgroep Histoarysk Wurkferbân 

Skarsterlân, ca. 30 personen 

• Werkgroep educatie: ca. 5 personen.  

• Klusmannen- en tuinmannen: ca. 6 

personen, waarvan een deel iedere week 

aanwezig is.  

• Werkgroep collectie: ca. 5 personen, waarvan de meeste iedere week aanwezig zijn.  

• Vakmannen/-vrouwen: een ‘pool’ van ongeveer 20 vakmannen en –vrouwen geeft regelmatig 

demonstraties en vervult aanverwante taken (bv. koffie branden voor de verkoop in De Witte 

Os, de drukkers in de drukkerij).  

Actief bij Mar & Klif zijn: 

• Schoonmaak en onderhoud van het gebouw: 3 vrijwilligsters 

• Onderhoud Heemtuin: ca. 8 vrijwilligers 

• Kindermiddagen (1 vrijwilliger) 

• Onderhoud Vlindertuin (6 vrijwilligers) 

• Onderhoud gebouw (2 a 3 vrijwilligers) 

• En vrijwilligers die uiteenlopende klussen doen, van koeriersdiensten tot foto’s maken, etc.  

 

NME Groen Doen (bijna 20 vrijwilligers) 

• Leskistwerkgroep: ca 5 vrijwilligers 

• Begeleiding verschillende schoolgroepen: ca. 15 vrijwilligers 
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Museum Joure, daar maak je het! 
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Van één gebouw naar omvangrijk complex 

Op 1 juli 1976 opende de voorganger van Museum Joure, stichting Johannes Hesselhuis, de deuren in 

het voormalige pakhuis van Douwe Egberts aan de Geelgietersstraat. In het pand was  een expositie te 

zien over de geschiedenis van Douwe Egberts. Op de eerste verdieping van het pakhuis vestigde zich 

het Natuurmuseum, toen nog een aparte stichting en op de zolder organiseerde de Culturele Raad van 

de gemeente exposities op het gebied van beeldende kunst.  

Door de tijd heen breidde het museum zich langzamerhand uit. Nieuwe panden, collecties en taken 

werden aan het museum toegevoegd. In de afgelopen decennia is het museum uitgegroeid tot één 

van de grootste museumcomplexen van Friesland. Museum Joure bestaat nu uit tien prachtige, meest 

monumentale gebouwen, gelegen in een fraaie museumtuin met een straat die het complex doorsnijd. 

De gebouwen zijn een essentieel deel van het verhaal dat Museum Joure vertelt, het verhaal hoe kleine 

ambachtelijke bedrijven zich in de afgelopen eeuwen ontwikkelden, zoals Douwe Egberts en Keverling. 

In de tentoonstellingszalen is het verhaal verder uitgewerkt in een aantal vaste presentaties. Naast de 

historie van Douwe Egberts en Keverling vertelt het museum hier ook de geschiedenis van de 

klokmakers, de zilver- en goudsmeden, de koperslager en het drukkersvak.  

Verbouwing publieksruimtes/verandering in publieksontvangst 

In 2018 zijn de panden aan de Midstraat deels verbouwd en opnieuw ingericht. De herinrichting was 

deels noodzakelijk omdat de panden intensief gebruikt worden en simpelweg aan een opknapbeurt 

toe waren. Tegelijkertijd wilden wij graag een andere routing voor het publiek en meer interactie voor 

vrijwilligers/medewerkers realiseren.  

Centrale balie: De VVV verhuisde van een aparte, wat weggestopte ruimte, naar het deel centraal in 

het pand (de voormalige expositieruimte It Binnenplak). In deze ruimte werd een gezamenlijke balie 

gerealiseerd. Natuurlijk koop je hier je fietskaarten en VVV-bonnen. Daarnaast kunnen de 

museumbezoekers bij deze balie terecht voor kaartjes voor het museum, kan men hier de aankopen 

van de Witte Os afrekenen en de in het museumcafé genuttigde drankjes en hapjes betalen. De balie 

wordt bemenst door medewerkers van de VVV.  

Museumcafé De Túnkeamer en It Kofjelokaal: Het 
museumcafé is gevestigd in de oude tuinkamers van de 
familie De Jong, de familie die de firma Douwe Egberts heeft 
opgericht en tot in de jaren 70 eigenaar van het bedrijf was. 
De ruimtes zijn tijdens de verbouwing helemaal opgeknapt, 
dat wil zeggen dat het plafond is gerestaureerd en in 
oorspronkelijke kleur geschilderd, er is nieuw behang en 
ook de horecacounter en het meubilair zijn vernieuwd. De 
ruimte is nu zeer sfeervol. Voorheen noemden we het 
museumcafé van Museum Joure ‘het Koffie- en Theehuis’. 
We hebben de ruimtes nu ook een nieuwe naam gegeven 
en noemen het nu Museumcafé De Túnkeamer.  
Voor de ontvangst van groepen, voor lezingen en andere 

activiteiten beschikt het museum ook over It Kofjelokaal, 

een fraaie groepsruimte met ruimte voor ca. 50 mensen in 

tafelopstelling en ca. 70 mensen in bioscoopopstelling.  
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In het museumcafé komen veel mensen die na hun museumbezoek nog een kopje koffie of thee halen 

(de entree voor het museum is inclusief een bon voor gratis koffie/thee), maar trekt ook een ander 

publiek. Veel mensen combineren een middagje winkelen of fietsen met een bezoekje aan het 

Museumcafé. In de zomermaanden is het fraaie terras favoriet. Sinds 2016 verzorgt het museumcafé 

ook eenvoudige lunches en organiseert in samenwerking met Mya Culinair high tea’s.. Het 

museumcafé wordt volledig gerund door een groep van ca. 30 vrijwilligers, die zich met hart en ziel 

inzetten en die grotendeels zelfstandig werken.  

Museumwinkel De Witte Os: Dit is de meest sfeervolle winkel van Joure. Hier gaan nog ouderwetse 
producten over de toonbank, zoals losse koffie en thee, ouderwetse snoepjes en zelfs snuiftabak! Het 
winkeltje heeft een prachtig aanbod van cadeaupakketten. Ieder jaar zijn er ook weer een aantal 
bedrijven die hiervan gebruik maken en De Witte Os vragen om (kerst)pakketten samen te stellen. Een 
prachtig idee, dat de vrijwilligers van de Witte Os met verve uitvoeren.  
Inkoop, planning en bemensing van de balie van De Witte Os zijn volledig in handen van een groep 

capabele vrijwilligers. Samen zorgen ze voor (bijna) alle werkzaamheden die met deze winkel 

samenhangen.  

Tijdens de verbouwing is een doorgang gecreëerd 

vanuit de Witte Os naar de centrale balie. De 

aankopen uit de Witte Os kunnen nu ook bij de 

centrale balie worden afgerekend. Voordeel van de 

huidige situatie is dat er veel meer interactie is tussen 

de verschillende vrijwilligersgroepen en het publiek 

ook veel gemakkelijker heen en weer loopt. De 

mogelijkheid om in de Witte Os af te rekenen blijft – 

ook na een gewenningsperiode – een gemis. Daarom 

onderzoeken we de mogelijkheid om in 2019 toch weer een kassa in de Witte Os te plaatsen.  

Infobalie in het museum: Effect van de nieuwe werkwijze is dat sinds juli 2018 het niet meer mogelijk 

is om museumkaartjes bij de balie aan de kant van de Geelgietersstraat te kopen. Deze balie heeft nu 

vooral een informatiefunctie. Bezoekers die al een kaartje hebben wordt verder de weg gewezen. 

Daarnaast wordt hier de telefoon opgenomen en worden ontelbare andere grote en kleine 

werkzaamheden verricht. De baliemedewerkers – vaak een duo van een vrijwilliger met een 

medewerker die via Empatec bij ons gedetacheerd is - handelen ook groepsreserveringen af, wat 

betekent dat de reservering wordt bevestigd bestellingen worden gedaan en de wensen qua catering 

worden doorgesproken. In de weekenden wordt de balie overigens bemenst door een trouwe en grote 

pool van vrijwilligers.  

Rondleidingen: Museum Joure heeft een actieve groep vrijwillige rondleiders van ca 9 personen. De 

rondleiders worden met name bij groepsbezoeken ingezet en soms bij bijzondere activiteiten zoals de 

Museumweek. Er kan een rondleiding worden geboekt voor groepen vanaf 15 personen. Is een groep 

groter dan 20 personen, dan wordt een tweede rondleider ingezet.  

In 2018 kwamen 146 groepen bij het museum, waarvan er 64 een groepsbezoek met rondleiding 

hadden geboekt. Bij een aantal grote groepen waren 2 of zelfs 3 of 4 rondleiders nodig. Naast de 

reguliere rondleidingen werden ook instap-rondleidingen aangeboden en spotlighttours. Iedere 

rondleider heeft zijn eigen expertise en allen geven zij de rondleidingen met veel plezier en passie. 
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Een prachtige collectie 
Museum Joure heeft een uitgebreide collectie. Een deel van die collectie is in het museum te zien en 

een deel is opgeslagen. Het depot van Museum Joure is sinds 2009 ondergebracht in de ruimtes van 

Oskar, de voormalige lokale omroep van Skarsterlân.  

Omdat ieder nieuw object geregistreerd en goed (volgens museumnormen) bewaard moet worden, is 

Museum Joure terughoudend met het aannemen van bruiklenen en schenkingen. Simpelweg omdat 

iedere schenking en bruikleen veel werk kost. Het museum neemt natuurlijk wel bijzondere stukken 

aan, die leemtes in de collectie kunnen aanvullen en koopt in een enkel geval een nieuw object aan. 

Ook dit jaar is zorgvuldig gekeken naar het aannemen van objecten. In de bijlage is een overzicht van 

de nieuwe objecten opgenomen. Twee bijzondere objecten willen we kort uitlichten. Van een 

particuliere klokkenverzamelaar ontving Museum Joure een schenking van een tafelklok, vervaardigd 

door de bekende klokkenmaker/horlogemaker Christiaan van der Klaauw. Een prachtig object, dat 

permanent tentoon gesteld staat in It Sael. Daarnaast heeft het museum ook een schenking 

aangenomen van een grote stoelklok die door de tijd heen volledig omgebouwd is en dus de 

verandering in smaak prachtig laat zien.  

 

Tafelklok Christiaan van der Klaauw 
In 2018 kreeg Museum Joure een bijzondere schenking van dhr. Van Memel: een tafelklok gemaakt door Christiaan van der 
Klaauw. 

In deze serie zijn slechts twaalf klokken gemaakt en ze zijn allemaal net 
iets verschillend. Volgens Christiaan van der Klaauw, is dit een van de 
mooiste exemplaren. 
De klok is gemaakt naar voorbeeld van een Haags klokje.  
Wat is een Haags klokje: 
Toen Huygens in 1656 patent kreeg op het slingeruurwerk, liet hij zijn 
vinding het eerst construeren in een tafelklok. Hiermee was de klok 
geboren die men algemeen aanduidt als het Haags klokje. Het werd de 
stamvorm van veel achttiende-eeuwse klokken: van de Franse pendule 
religieuse tot de Engelse tafelklok. 
Christiaan van der Klaauw begon in de jaren tachtig met het maken van 
deze serie klokken. Hij vond een hele goede graveur, Marcel van Diëter. 
De klok heeft op de voorkant gravures van zijn hand: de gegraveerde 
wijzerplaat en naamplaatjes. Met name op de achterplatine van het 
uurwerk is zijn vaardigheid goed te zien. Een ajour gezaagd en 
gegraveerde plaat is bovenop de platine gezet. Op de voorkant en op de 
platine staat in sierlijke letters: Christiaan van der Klaauw, fecit Joure. Er 
zijn slechts twaalf van deze tafelklokken gemaakt want met het 
overlijden van Diëter stopte Van der Klaauw met de productie.  
De wijzerplaat en ornamenten zijn van massief zilver. Chronos is de 
personificatie van tijd (Vadertje Tijd). Meestal afgebeeld als man met 
baard, met een lendendoek om het 
naakte lichaam en met vleugels. De 
Grieken stelden Chronos, de tijd, voor 
als een stroom of rivier, of als 
staartetende slang. Als attributen 

worden vaak de zeis of sikkel en de zandloper of klok afgebeeld. Hij draagt hier de wijzerplaat 
en de zeis ligt naast hem. Hij waarschuwt voor de tijd die verstrijkt. 

 

Museum Joure participeert al een aantal jaren in het project Kolleksjes 
Tichteby van de Museumfederatie. Dit project zorgt voor aansluiting van de 
gedigitaliseerde collecties op het provinciale erfgoedplatform en op andere regionale, nationale en 
thematische erfgoedsites. 
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Na drie jaar heeft Museum Joure dit jaar het digitaliseringsproject ‘Kolleksjes Tichteby’ af kunnen 
ronden. Dit resulteerde in het online brengen van een deel van de collectie. Op Collectie Nederland 
zijn in juni 1616 objecten van Museum Joure toegankelijk en zichtbaar gemaakt, dit zijn de voorwerpen 
uit de vaste opstelling maar ook uit het depot. In het project is zo een grote achterstand bijgewerkt. Er 
zijn naar schatting 2000 objecten gefotografeerd, beschreven en nieuw ingevoerd in Adlib, daarnaast 
is een groot aantal velden in de records bijgewerkt. 
 
Bij de herinrichting van De Witte Os kwamen veel voorwerpen tevoorschijn zonder registratienummer. 
Deze objecten hebben inmiddels een nummer toegekend gekregen en zijn gefotografeerd en in Adlib 
ingevoerd. 
 
 

Wisselexposities 

Ieder jaar organiseren we in Museum Joure een afwisselend programma met tijdelijke exposities.  

• De expositie ‘Printkeunst (8 januari 2018 t/m 9 september) was een initiatief van 

drukliefhebber Karel Gildemacher en gepensioneerd drukker Gerard de Lange en werd 

georganiseerd in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. In het museum èn in Tresoar 

(Leeuwarden) waren verscheidene bijzondere drukwerken te zien. Ruim 40 professionele en 

amateurdrukkers uit heel Europa maakten hiervoor een drukwerk.  

• Op 4 oktober 2018 ging de nieuwe expositie ‘Het smeden van fietslicht, 100 jaar Spanninga 

Metaal’ van start. In deze tentoonstelling was een overzicht te zien van de historie van deze 

bekende Jouster ‘achterlichtjesfabriek’ en natuurlijk van de verschillende typen achterlichtjes 

die door de tijd heen geproduceerd werden. Fietsenliefhebbers smulden van de oude fietsen 

die in de tentoonstelling stonden opgesteld, van de ouderwetse loopfiets en de ‘hoge bi’ tot 

de moderne sportfiets. Klapstuk was de fiets van koningin Wilhelmina. De expositie duurde tot 

en met 17 maart 2019 . 

• In het Grafisch Kabinet, een kleine expositieruimte bij de drukkerij, was in 2018 een expositie 

van kopperprenten te zien. In de tijd van de gilden was de kopperprent een ‘proeve van 

bekwaamheid’ waarmee gezellen aan de meestergezel hun vakbekwaamheid konden laten 

zien. In 1979 werd dit oude gebruik weer nieuw leven in geblazen. Alle 40 nieuwe 

koppermaandagprenten die sinds die tijd in Friesland zijn uitgegeven, waren in het Grafisch 

Kabinet te bewonderen.  
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Evenementen en activiteiten 

Museum Joure heeft de goede gewoonte om ieder jaar heel veel activiteiten te organiseren. Op deze 

plek een kort overzicht.  

Kopperprent: Op zondag 14 januari vond de jaarlijkse kopperviering plaats in Museum Joure. De viering 

werd georganiseerd door het Fries Grafisch Museum (gevestigd in Museum Joure). Hoogtepunt van de 

viering was de uitreiking van de kopperprent die door het Fries Grafisch Museum op oude machines 

was gemaakt. Dit jaar nam Tjeerd van Bekkum, directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018, deze prent in 

ontvangst.  

Opening Culturele Hoofdstad: Op 26 januari ging het programma rondom de Culturele Hoofdstad van 

start met een verhalenproject in de hele provincie, 2018 verhalen genaamd. Alle inwoners van de 

gemeente De Fryske Marren waren van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Er werd volop 

gebruik van gemaakt, naar schatting ca. 300 mensen waren in het museum aanwezig.  

Vanuit de gemeente De Fryske Marren is aan de subsidie voor Museum Joure de opdracht verbonden 

om een verbindende en initiërende rol te vervullen richting andere musea in De Fryske Marren op 

het gebied van kennis/kwaliteitsbevordering en o het gebied van educatie/promotie/recreatie. In 

2018 hebben we dat gedaan door de andere musea en historische verenigingen in de Fryske Marren 

op te roepen om mee te doen aan de Verhalenavond van Kulturele Hoofdstad, namens en voor de 

musea die mee wilden doen (5) ook subsidie aan te vragen en de gezamenlijke marketing te regelen. 

Alle locaties waren op deze avond goed bezocht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museumweekend: Het Museumweekend had in 2018 het thema ‘Ontdek samen ons èchte goud. 

Dichterbij dan je denkt!’ In Museum Joure was dat aanleiding om de schijnwerpers te richten op het 

vakmanschap van ambachtslieden. Hun kennis is van onschatbare waarde voor musea èn voor onze 

samenleving. Er waren elke dag instaprondleidingen rondom een ambacht, van o.a.  koffiebranders, 

meubelmakers, boekdrukkunst, koperslagers, klokkenmakers en zilversmeden. Er werden speciale 

objecten uitgelicht.  
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Demonstratiedagen: In juli en augustus waren er iedere dinsdag- en donderdagmiddag 

demonstraties te zien van de ambachtslieden. Je kon de geur ruiken van inkt en vers gebrande koffie, 

het hameren van de koperslager en zilversmid, de ingenieuze theepakmachine bewonderen en de 

prachtige stencilmachines. De kinderen maakten theezakjes en maalden koffiebonen. De 

demonstratiedagen waren wisselend bezocht. 

Open Monumentendagen:  Tijdens het Open Monumentenweekend van 8 en 9 september waren de 

– normaal gesloten -  oude woonkamers van de familie De Jong opengesteld voor het publiek. Er was 

een fotopresentatie over monumentale gebouwen in Joure e.o., korte rondleidingen langs de 

Europese invloeden in de Friese staartklokkencollectie, demonstraties van de koffiebrander en de 

drukkers, een concert in ons nieuwe Kofjelokaal en een lezing van Ineke den Hollander over de 

invloed vanuit Europa op het interieur door de eeuwen heen.  

Burendag. Dit jaar konden de lezers van de Heerenveense Courant op burendag gratis naar Museum 

Joure. Het museum beschouwt Heerenveen als één van haar buren en nodigde inwoners van de 

gemeente Heerenveen uit om op zaterdag 22 september kennis te komen maken met het 

‘buurmuseum’. Ze konden genieten van de Jouster geschiedenis van Douwe Egberts, de 

klokkenmaker, zilversmeden en kopergieters.  

Breicafé.  In de wintermaanden was iedere woensdagochtend in het Koffie- en Theehuis van het 

museum een breicafé, waar doorgewinterde breisters en beginners van harte welkom zijn.  

Herfstvakantie. Museum Joure pakt uit met De Maakfabriek! Op 24 en 25 oktober staan alle 

materialen klaar om met allerlei metaalbewerkingstechnieken aan de slag te gaan, van smelten en 

gieten tot solderen en assembleren. Op 26 oktober organiseerde de Friese musea van 17.00-21.00 

uur de Coole Kidsnight. Dit was dé gelegenheid om in het avondlicht aan de slag te gaan in De 

Maakfabriek.  

Spotlighttour: Na een succesvolle eerste editie vorig jaar, kreeg de ‘Spotlight Tour’ een vervolg 

tijdens de kerstvakantie. De bezoekers gingen bij schemer door het museum, waarbij een rondleider 

objecten en verhalen letterlijk uitlichtte. Er waren objecten te zien die normaal niet getoond worden. 

De lichtjes werden verzorgd door Spanninga Metaal B.V. 
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Educatie  

Sinds 2016 heeft Museum Joure het beleid om een aantal vaste projecten aan te bieden verder 

uitgewerkt. Inmiddels zijn er twee vaste projecten: ‘De Tijdmachine’ en ‘De Theefabriek’. In 2017 is bij 

de expositie over Gestetner-stencilmachines het project ‘Maak je eigen boek’ ontwikkelt, dat in 2018 

is doorontwikkeld en in een andere vorm ook is ingezet bij de expositie Printkeunst. Tijdens dit project 

maakten kinderen met typemachines en stencilmachines hun eigen gestencilde ‘boekje’.  

De techniek-gerichte projecten ‘De Tijdmachine’, ‘De Theefabriek’ en ‘Maak je eigen boek’ werden in 

2018 weer deels via het NME-netwerk Groen Doen aan de scholen aangeboden. De projecten zijn veel 

geboekt. In totaal hebben we in 2018 1.251 

schoolkinderen ontvangen, een bescheiden stijging ten 

opzichte van vorig jaar.  

Bijzonder dit jaar was het project rondom onderzoekend 

en ontwerpend leren. Samen met It Toanhus en de 

Bibliotheek participeren wij in een pilotproject waarbij we 

uitproberen hoe je kunstvakken en erfgoed bij 

onderzoekend en ontwerpend leren kunt inzetten. 

Pilotschool in 2018 was Bloei in Terherne/Terkaple. In 2019 doen we een vervolg met De Arke in 

Lemmer.   

Voor gezinnen heeft Museum Joure het programma Oan it wurk. Kinderen kunnen met een doe-blad 

en een kistje met materialen in het museum op pad. In vakanties werd het aanbod aangevuld met 

allerlei activiteiten (zie activiteitenoverzicht).  

Historisch Wurkferbân / Ut Eigen Gea  

Onderdeel van Museum Joure is het Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân (HWS), een grotendeels 

zelfstandig functionerende werkgroep met zo’n 35 leden die historisch onderzoek doen naar het 

grondgebied van de oude gemeente Skarsterlân. Het HWS is in diverse werkgroepen bezig met het 

verzamelen, archiveren, onderzoeken van historisch materiaal en realiseren van presentaties over de 

geschiedenis van Skarsterlân. In 2018 werd door het HWS veel tijd gestoken in het ontwikkelen van 

een eigen website met verhalen en foto’s van Joure. De site is nog niet klaar, maar de ontwikkelingen 

zijn al wel ver gevorderd. De aan het HWS gelieerde stichting Ut eigen Gea brengt jaarlijks 3 

gelijknamige tijdschriften uit over de geschiedenis van dit gebied. Ook in 2018 werden er weer mooie 

verhalen verteld. Er zijn ca. 900 abonnees. 

In de bijlage vindt u het jaarverslag dat het Histoarysk Wurkferban Skarsterlân zelf heeft gemaakt.   

Publiciteit en bezoekers 

Ieder jaar probeert Museum Joure met bescheiden middelen zoveel mogelijk publieksaandacht te 

genereren. Uiteraard worden er rondom de verschillende activiteiten die het museum organiseert 

altijd persberichten verspreid, die door de lokale pers meestal goed worden opgepakt en door de 

regionale pers zo nu en dan. Museum Joure hangt affiches van de culturele activiteiten en 

tentoonstellingen op en verspreidt activiteitenagenda’s op de daarvoor geschikte locaties in en 

rondom Joure.  
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Daarnaast verspreidt het museum de museumflyer in een brede regio (bijna heel Friesland, delen van 

Groningen, Drenthe en Overijssel). Dat gebeurt deels door een verspreidingsbureau en deels door 

eigen vrijwilligers en medewerkers. Ook adverteren wij op bescheiden niveau in verschillende 

(toeristen)bladen. Museum Joure is in trek bij busmaatschappijen als activiteit. Jaarlijks informeren wij 

de busmaatschappijen via Bus-idee over de mogelijkheden bij ons museum.  

Uiteraard houden wij ook onze website bij. Onze conservator twittert regelmatig (meer dan 1800 

volgers) en sinds het najaar van 2015 zijn we ook heel actief op Facebook. Een mooie manier om 

publiek te informeren en om contact te onderhouden. Het aantal Facebook-vrienden groeit tot 

ca. 1.200 eind 2018. Op Instagram zijn we beperkt actief en hebben we ca. 300 volgers.  

Bijzonder is de in 2017  de gestarte samenwerking met Mar & Klif en Museum Sloten. Samen hebben 

wij, met behulp van subsidies van de gemeente en het Iepen Mienskipfuns, tijdelijk een expert 

ingeschakeld op het gebied van e-marketing: Eelco Kersloot. Met hen hebben wij veel aandacht 

besteed aan de positionering van Museum Joure en de wijze waarop het museum de marketing kan 

verbeteren. Qua positionering zetten wij in op Museum Joure als ‘museum van het maken’. Dit 

resulteerde o.a. in een goed marketingplan voor beide organisaties.  

Het jaar 2018 laat een bescheiden plus zien in de bezoekersaantallen (in totaal 17.632). We hadden 

uiteraard gehoopt dat Leeuwarden-Fryslân 2018 meer effect op onze bezoekersaantallen zouden 

hebben, maar hadden mogelijk toch last van de zeer warme zomer, de grote aantallen (concurrerende) 

activiteiten en in het voorjaar de verbouwing van onze publieksruimtes.  

Sponsors en Vrienden van Museum Joure 

Net als in voorgaande jaren zijn er gelukkig ook in 2018 heel veel particulieren en bedrijven die 

Museum Joure steunen. Wij zijn heel blij met deze steun!  

Grote sponsors zijn al lange tijd Jacobs Douwe Egberts, de Rabobank en Spanninga Metaal BV.  

Sinds eind 2016 is er bovendien een speciale Vereniging Vrienden van Museum Joure.  

Inmiddels is de vereniging zeer actief, organiseert bijeenkomsten en werft nieuwe 

vrienden. Zodoende is de vereniging ook in staat om het museum te steunen bij de 

ontwikkeling van nieuwe activiteiten, zoals een bijdrage aan het educatieproject 

Maak je eigen boek. Dat stellen wij zeer op prijs.  
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In de planning 

De drukkerij-afdeling in het museum is een verhaal apart. Deze ruimte is ingericht en wordt nu nog 

beheerd door de stichting Fries Grafisch Museum. Deze stichting huurt de betreffende ruimte van 

Museum Joure. Overigens zullen de meeste bezoekers niet merken dat deze afdeling een aparte status 

heeft. De museumrouting loopt hier gewoon doorheen en bezoekers hoeven voor deze afdeling geen 

extra entree te betalen. Omdat de financiële middelen van het Fries Grafisch Museum onder druk 

staan, zijn wij met de stichting in overleg over manieren om de presentatie in Museum Joure veilig te 

stellen. 

Verder zijn wij met de gemeente in goed overleg over aanpassing van de straat en tuin tussen de 

verschillende panden van het museum. Doel is om dit opnieuw in te richten en zo meer een eenheid 

te creëren. Planning is om hier in het najaar van 2019 mee te beginnen.  
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Mar & Klif  

bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân 
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Van natuurmuseum naar bezoekerscentrum 

Al sinds de jaren vijftig is aan de Brink in Oudemirdum een museum/bezoekerscentrum te vinden. De 

eerste decennia was dit opgezet als een echt natuurmuseum met opgezette dieren op de zolder van 

de voormalige openbare school van Oudemirdum. In 1990 ontstond het gebouw in de huidige vorm. 

Een nieuwe expositieruimte verbond de voormalige openbare school, het naastgelegen 

schoolmeestershuis en het voormalige postkantoor met elkaar. Zo ontstond één gebouw.  

Stabiele factor in het nieuwe bezoekerscentrum is dat er altijd een expositie over de natuur en het 

landschap van de regio te zien is. Wat de functies daar omheen betreft, is er sprake van dynamiek. 

Vanaf begin jaren negentig was in het bezoekerscentrum ook een zelfstandige postbalie en een 

zelfstandige VVV gevestigd. Het postkantoor verdween in de loop van de jaren en de VVV sloot aan bij 

het collectief VVV De Friese Kust. Na het failliet van die organisatie kreeg Mar&Klif de vraag om de 

VVV-functie helemaal over te nemen. Sinds die tijd is er sprake van een gezamenlijke balie voor entree 

van het bezoekerscentrum èn de VVV-informatie. Dat is tot op heden het geval. Inmiddels is de VVV 

echter onderdeel van de nieuwe fusieorganisatie VVV Waterland van Friesland. Met deze organisatie 

heeft Mar&Klif een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Anders dan bij voorgaande jaarverslagen 

van Mar&Klif gaan we op deze plek niet uitgebreid in op onze werkzaamheden voor VVV Waterland 

van Friesland. Daarvoor verwijzen we naar het jaarverslag van die organisatie.  

Sinds 1995 is bij Mar&Klif ook een afdeling Natuur- en Milieueducatie opgericht. Inmiddels heet dit 

Groen Doen. Voor meer informatie over deze afdeling verwijzen we naar het gelijknamige hoofdstuk 

van dit jaarverslag.  

Vaste presentatie en wisselexpositie 

Kern van Bezoekerscentrum Mar & Klif is de vaste tentoonstelling over 

de geschiedenis, het landschap, de bebouwing en de natuur van het 

Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. In de winter van 2013/2014 is 

het gebouw opgeknapt en is een nieuwe tentoonstelling gerealiseerd. 

Nog meer dan vroeger staat in deze expositie het Nationaal Landschap 

Zuidwest Fryslân centraal. Dit gebied heeft de titel Nationaal Landschap 

in 2006 van het rijk gekregen. In de expositie wordt aandacht besteed 

aan de ijstijd, die het landschap grotendeels heeft gevormd, de historie 

van de vier deelgebieden (Gaasterland, veengebied, kleigebied en 

Zuiderzeekust) en de natuur van het gebied.  

Het voormaligeschoolmeesters huis (de ‘bedsteezaal’) is ingericht als 

‘multifunctionele ruimte’. Hier organiseren we thematentoonstellingen. De zaal kan ook gebruikt 

worden om films te vertonen, voor lezingen, knutselmiddagen, etc. De ruimte moet dan wel aangepast 

worden en de thematentoonstelling is dan tijdelijk niet te zien.  

Belgische vluchtelingen: Vanaf september 2017 was de vervolgtentoonstelling over het 

interneringskamp voor Belgische vluchtelingen in Gaasterland te zien. Deze tentoonstelling is 

onderdeel van een serie van 4 tentoonstelling over de Belgische vluchtelingen. De tentoonstellingen 

werden gerealiseerd door een werkgroep in opdracht van de Stichting Histoarysk Wurkferbân 

Gaasterlân. De expositie liep tot 2 september 2018. 
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Vrouwen van Toen, Vrouwen van Nu: Op 6 oktober 2018 opende de expositie over de bond van 

Plattelandsvrouwen, waarvan de eerste voorloper in 1918 in Gaasterland werd opgericht. De expositie 

is ontwikkeld in samenwerking met de Friese afdeling van de huidige bond Vrouwen van Nu en met It 

alders erf. In de expositie maak je kennis met de verschillende werkzaamheden van de bond en de 

ontwikkeling door te tijd heen. De expositie is nog te bewonderen tot 1 september 2019.  

Achter het gebouw van Mar & Klif is een bescheiden Heemtuin aanwezig, dat is eigenlijk onze ‘levende 

tentoonstelling’. In de Heemtuin is de vegetatie van Zuidwest-Friesland te zien in al z’n variëteit. Er is 

een gedeelte met stinzenplanten, de vijver laat de ‘natte' plantengroei zien en er is een droge 'heuvel' 

waar meestal akkergewassen groeien.  

De Heemtuin wordt onderhouden door een zeer actieve groep vrijwilligers van IVN Súdwesthoeke. Van 

april tot en met oktober was de werkgroep elke 14 dagen een avond bezig met onderhoud. In mei 

werd in de tuin en deels in het gebouw van Mar & Klif een stekjesruilbeurs gehouden. Gedurende de 

hele zomer organiseerden de heemtuin-vrijwilligers een levende expositie in de heemtuin over Eetbare 

planten. Een groot succes.  

‘Expositie Wild en Eetbaar’ in de Heemtuin.Op speciaal vormgegeven panelen werd informatie 

gegeven over de inheemse kruiden en planten, over de smaak en hoe ze in de keuken in/tot 

gerechten te verwerken zijn. In de tuin waren die kruiden ook daadwerkelijk te zien, ze waren 

in de volle grond geplant of stonden in grote plantenbakken. De expositie was een groot succes 

en trok ook publicitair flink aandacht. Veel bezoekers hebben zich door de vrijwilligers in de tuin 

laten voorlichten over de kruiden en hun werking.  

Entree / winkel / VVV  

Bezoekerscentrum Mar&Klif combineert de entree met een fraaie winkel. Hier zijn diverse souvenirs 

te krijgen, van typisch Friese producten tot natuur gerelateerde items. Het is steeds weer een uitdaging 

om een mooi assortiment samen te stellen.  

De winkel van Mar&Klif is tegelijkertijd ook het VVV-punt van Gaasterland. Vroeger maakte de VVV 

integraal deel uit van de stichting Mar&Klif. Sinds de gemeentelijke fusie is eerst een gemeentelijke 

VVV opgericht en inmiddels is dit opgegaan in een regionale VVV-organisatie, Waterland van Friesland. 

Sinds 2014 is Mar&Klif een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de uitvoering van de VVV-

taken. Dat houdt o.a. in dat wij een uitgebreid assortiment VVV-artikelen verkopen, van gidsen en 

routes tot fietskaarten, etc. En natuurlijk zijn ook de gratis VVV-magazines en folders van heel veel 

VVV-leden in de winkel te verkrijgen. De medewerksters zijn goed op de hoogte van de 

bezienswaardigheden in het gebied en kunnen bezoekers ook op maat adviseren of kaartjes voor bv. 

vaartochten verkopen. In de rustige periodes verzetten de medewerkster ook veel back-office-

activiteiten voor de VVV, zoals het vullen van databases voor de evenementenkalender, e.d. Voor meer 

informatie verwijzen wij naar het jaarverslag van de VVV Waterland van Friesland.  

LF2018, Mar & Klif als informatiepunt: Al sinds 2016 heeft Mar & Klif meegedacht over hoe LF2018 

(Leeuwarden-Fryslân 2018) meer bekendheid kan krijgen in onze regio en hoe bewoners en bezoekers 

zich zouden kunnen informeren over de organisatie van dit immense project. Mar & Klif is naast it 

Pottebakkershûs als eerste een LF 2018 Informatiepunt geworden. De baliemedewerkers van Mar en 

Kif hebben zich extra verdiept in het programma LF2018 en vormen samen met een aantal andere 

ambassadeurs de ‘ogen en oren’ van de LF2018 organisatie in Súdwest-Fryslân en hebben zich 
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gedurende het hele jaar 2018 extra ingespannen om het LF2018-gevoel ook bij de bezoekers te 

realiseren.  

Routes, kaarten en boeken: In de winkel van Mar & Klif (tevens VVV-punt) kun je allerlei informatie 

over het Nationaal Landschap krijgen. Door de tijd heen heeft Mar & Klif een mooie serie wandel- en 

fietsroutes door het Nationaal Landschap ontwikkeld, zoals de Kliffenroute, de Adel- en Notabelroute, 

de Gasten in Gaasterlandroute, etc. Hier zijn tevens rondvaarten te boeken en kan het beurtveer Heeg-

Balk worden geboekt. Voor kinderen zijn er een aantal ‘natuur-ontdekroutes’ te koop. Kinderen 

ontdekken met een opdrachtenboekje in de hand de natuurgebieden in de omgeving van het 

bezoekerscentrum.  

Activiteiten 

Pake & beppe: Tijdens de themaweek ‘Help pake en beppe de vakantie 

door 2018’ van de Museumfederatie Fryslân organiseerde Mar & Klif in 

de meivakantie weer een aantal buitenactiviteiten. Dit jaar was het 

thema ‘Typisch Fries’. Kinderen konden zich opgeven voor een expeditie 

Ganzen spotten langs ‘t Sneekermeer met de boswachter van 

Staatsbosbeheer, Landschap Schilderen op de Wyldemerk en een 

verhalentocht over de ‘Wite wiven yn It Rysterbosk’. Omdat het weer 

wisselvallig was hadden we ook een indoor activiteit en konden de 

kinderen bij Mar & Klif aan de slag met Quest! de tabletroute over het 

Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Zo konden we weer een aantal 

enthousiaste kinderen met hun ouders en pakes en beppes bij Mar & Klif 

verwelkomen.  

Jeugdnatuurclub: In 2013 zijn we samen met het IVN van start gegaan met een vaste Natuurclub. De 

natuurclub bestaat nu uit een vast groepje van ca. 15 enthousiaste kinderen, die er 10 keer per jaar op 

uit trekken onder leiding van IVN-gids en oud-boswachter Goasse Hylkema, Sabine Boode en Focco 

Meijer.  

Open Monumentendag: Mar & Klif heeft zitting in de Commissie die de jaarlijkse Open 

Monumentendag in de voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat organiseert. Daarnaast is Mar & Klif de 

coördinator van de Open Monumentendag voor de gehele gemeente de Fryske Marren en fungeren 

we als contactpersoon voor de landelijke stichting OMD. De werkgroep organiseerde in 2018 rond het 

thema ‘It libben yn stêd, doarp, bosk en greide’ weer een gevarieerd programma. Bezoekers werden 

uitgenodigd om mee op reis te gaan langs de elementen uit het leven van toen, maar ook om op zoek 

te gaan naar de verhalen van de bewoners achter de gevels.  

De Open Monumentendag werd geopend in de Mallemok in Sloten door drs. Minke Hiemstra die een 

korte presentatie gaf over de inhoud van het programma en over de geschiedenis van Sloten, waarbij 

zelfs Omrop Fryslân aanwezig was. In Balk verzorgde muziekkorps Euphonia een prachtig optreden 

langs de Luts en waren veel monumenten te bezichtigen, evenals in Sloten, Wijckel, Sondel, 

Nijemirdum, Oudemirdum, Rijs, Joure en Vegelinsoord. De Open Monumentendag wordt mede 

mogelijk gemaakt door een groot aantal monumenteigenaren, -beheerders en ambachtslieden en 

dankzij financiële steun van de gemeente. De verschillende activiteiten trokken samen ca. 300 

bezoekers. 
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Gaasterlandse Natuurweek: In de herfstvakantie is de 31e editie van de Gaasterlandse Natuurweek 

georganiseerd. De Gaasterlandse Natuurweek is een week vol leuke, groene, sportieve, creatieve en 

vooral duurzame activiteiten, georganiseerd door een unieke samenwerking van de verschillende 

natuur gerelateerde organisaties in de regio: Bezoekerscentrum Mar & Klif, It Fryske Gea, Vereniging 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Gaasterlân Natuerlân en IVN Súdwesthoeke. De 

week wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Gemeente De Fryske Marren. Doel 

is jong en oud te laten genieten van en in de natuur en ervan bewust te maken dat je zorgvuldig met 

de natuur en je leefomgeving moet omgaan. De week was in 2018 weer een groot succes, met een 

gevarieerd geheel van activiteiten rondom het thema ‘Thús’. De activiteiten varieerden van echte 

knutselactiviteiten tot lezingen, van voorstellingen tot een nachtwandeling in het bos. De week 

startte traditiegetrouw met de Groene Markt in het Rijsterbos. De markt trok ca. 3.500 bezoekers.  

In de bijlage vindt u een uitgebreide toelichting op de activiteiten van de Gaasterlandse Natuurweek.  

Wandel- en fietstochten: Traditiegetrouw stonden in 2018 ook weer verschillende 

natuurwandelingen en fietstochten op het programma, die Mar & Klif samen met de 

natuurorganisaties aanbiedt.  

Lezingen/cursus: In het winterseizoen 2017-2018 organiseerde Mar & Klif de cursus Flora en Fauna van 

het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Bij deze cursus, bestaande uit een 5-tal cursusavonden 

geleid door libellenkenner Ep van Hijum, lag de focus op libellen, vlinders en vogels die in onze 

prachtige regio voorkomen. De cursus werd bezocht door zo’n 20-25 deelnemers per cursusavond.  De 

reacties waren zeer positief. 

Overige activiteiten: Er waren dit jaar weer een aantal organisaties die van ons gebouw gebruik 

maakten voor vergaderingen en het organiseren van activiteiten, zoals bv. het IVN, RUG (voor een 

week veldonderzoek) en de Stichting Gaasterlân Natuerlân.  

Vlindertuin van Lemmer 

Een bijzondere activiteit van Mar & Klif is de Vlindertuin in 

Lemmer. Deze tuin ligt tussen de rondweg, de Oude Tramdijk, 

de Urkerstraat en het fietstunneltje. De vlindertuin is 

ontwikkeld op initiatief van de voormalige gemeente 

Lemsterland en wordt beheerd door Bezoekerscentrum Mar & 

Klif met veel inzet van vrijwilligers. Mar & Klif ontvangt hiervoor 

een vergoeding van de huidige gemeente De Fryske Marren. 

Mar & Klif maakte tot voor kort ieder jaar een apart jaarverslag 

over de werkzaamheden in de Vlindertuin. Vanaf dit jaar willen 

we de informatie over de activiteiten van de Vlindertuin in dit jaarverslag opnemen. In de bijlage 

hierover een aparte verantwoording.  

Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân 

Mar&Klif is al jarenlang actief op het vlak van het Nationaal Landschap en neemt op dit gebied 

verschillende initiatieven. De organisatie ontvangt daarvoor een jaarlijkse bijdrage van de provincie. 

De activiteiten die hieronder vallen zijn:  
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Landschapsbiografie: In 2016 heeft Mar & Klif het initiatief genomen om met beide gemeenten een 

landschapsbiografie te ontwikkelen, met daarin een inventarisatie van waardevolle 

landschapselementen. Beide gemeenten dragen dit initiatief. Gemeente De Fryske Marren heeft 

aangeboden penvoerder te zijn. In 2017 is een gezamenlijke uitvraag geformuleerd en zijn 

verschillende bureaus gevraagd om een offerte in te dienen. Begin 2018 is de opdracht gegund aan 

bureau Cultuurland, die in de tweede helft van 2018 met de uitvoering is begonnen. Naar verwachting 

wordt de Landschapsbiografie in 2019 opgeleverd.  

Cursus Ambassadeur: In 2018 heeft Mar & Klif voor de zesde keer de cursus Ambassadeur van het 

Nationaal Landschap georganiseerd. Deze cursus is primair bedoeld voor mensen die met toeristen 

werken, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Doel is dat de cursisten meer kennis 

krijgen van het Nationaal Landschap en daardoor hun gasten en andere mensen kunnen informeren 

over de bijzondere waarden daarvan. Belangrijk effect is ook dat toeristische ondernemers elkaar door 

deze cursus beter kunnen vinden en meer samenwerken.  

De cursus bestaat uit 6 dagdelen. Tijdens het eerste dagdeel staat de kennismaking centraal, het 2e en 

3e dagdeel (één hele dag) wordt d.m.v. lezingen dieper ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en 

natuur van het gebied, het 4e en 5e dagdeel (eveneens één hele dag) bestaan uit een busexcursie en 

het laatste dagdeel is de slotbijeenkomst met een goede spreker en presentaties van alle cursisten. 

Elke cursist doet tijdens de cursus een onderzoek, waarvan de resultaten tijdens de slotbijeenkomst 

worden gepresenteerd.  

De cursus wint de afgelopen jaren aan populariteit. In 2018 hebben wij daarom voor het eerst de 

cursus in twee groepen aangeboden. In totaal deden dit jaar 43 cursisten mee, die allemaal erg 

enthousiast waren. Daarmee kwam het totale aantal (oud)cursisten op 190 uit. Om het enthousiasme 

vast te houden onderhouden wij  een facebook-pagina en organiseren wij regelmatig een 

‘terugkomdag’ voor nieuwe en oud-cursisten. In 2018 ging deze terugkomdag naar het 

Waddencentrum op de Afsluitdijk.  

In 2018 hebben wij ook geëxperimenteerd met losse busexcursies. Helaas viel het aantal aanmeldingen 

iets tegen. De aangepaste versie voor raadsleden uit de gemeente Súdwest-Fryslân bleek wel in goede 

aarde te vallen.  

Onderzoek rol/functie Nationaal Landschap: Al langere tijd oriënteert Mar & Klif zich op de vraag welke 

rol het Nationaal Landschap in de regio kan spelen en wat de functie van Mar&Klif daarbij zou moeten 

zijn. Dit mede in het licht van de verandering in financiering van het Nationaal Landschap, dat geen 

rijkstaak meer is, maar een provinciale. In 2017 hebben wij Noordtij gevraagd meerdere gesprekken 

met stakeholder hierover te voeren en is ook bestuurlijk overleg gevoerd met provincie, gemeenten 

en partners. Alle partners hebben uitgesproken dat het Nationaal Landschap voor hen van grote 

waarde is en vinden het logisch dat Mar & Klif een rol speelt ten aanzien van de draagvlak-ontwikkeling 

en promotie van dit gebied. Met de partners zijn we nog steeds op zoek naar de meest werkbare vorm 

om hier invulling aan te geven.  

Educatie Nationaal Landschap Sinds 2016 bieden we voor individuele bezoekers (gezinnen) en scholen 

het educatief programma Quest aan, dat gaat over het Nationaal Landschap. Bureau Erfgasten heeft 

ons geholpen om deze aantrekkelijke en gevarieerde ‘speurtocht’ door de tentoonstelling te maken. 

Op 4 tablets verspreid door het gebouw zijn opdrachten te vinden. Met tekst, foto’s en film wordt de 
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opdracht toegelicht. De opdrachten variëren van het naspelen van ‘opgravingen’, het wegen van 

stenen, het uitpluizen van braakballen tot ‘vissen op het IJsselmeer’. In het jaar 2018 is het programma 

15 keer door een schoolgroep geboekt (325 leerlingen).  

Sinds 2013 bieden we aan schoolgroepen ook het project Op avontoer by de boer aan. Dit project loopt 

via Groen Doen. In het schooljaar 2017-2018 deden hier 6 schoolgroepen aan mee. Het aantal 

schoolgroepen loopt helaas af, mogelijk doordat er via Groen Doen inmiddels ook de activiteit Boer op 

Noord wordt aangeboden. Voor jongere kinderen, maar mogelijk heeft dit toch invloed.   

Samenwerkingen Nationaal Landschap: Mar&Klif werkt op allerlei vlakken samen met andere partners 

aan het zichtbaar en beleefbaar maken van het Nationaal Landschap. Zo is samen met de VVV een 

wandelkaart Zuidwest-Fryslân uitgebracht en besteden de gemeentegidsen op ons initiatief aandacht 

aan het Nationaal Landschap. Ook de wandelansichtkaart door het Stuwwallenlandschap is zo’n mooi 

initiatief. Mar & Klif zoekt nadrukkelijk de samenwerking met VVV Waterland van Friesland om via hun 

kanalen het Nationaal Landschap te promoten. Daarvoor geven wij regelmatig input voor leuke 

artikelen, foto’s, etc. Het is mooi om te zien dat onze inspanningen resultaat hebben en dat de 

promotie van het Nationaal Landschap door Waterland van Friesland steeds beter wordt opgepakt.  

Veldonderzoek in Gaasterland 

In 2018 streek voor de derde keer een gezelschap van zo’n 12 studenten van de opleiding 

Landschapsgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen in Mar & Klif neer. Deze studenten van 

professor Theo Spek voerden veldonderzoeken uit naar de geschiedenis van (delen van) Gaasterland. 

De kennis over de geografische ontwikkeling van Gaasterland kent namelijk nog veel leemtes, terwijl 

het historisch gezien natuurlijk een uiterst interessant gebied is. Het Landschapscentrum van de RuG 

heeft daarom besloten om gedurende drie jaar veldonderzoeken met studenten in dit gebied te 

organiseren.  

De studenten vertoefden een midweek lang in Gaasterland en hadden tijdens deze week de  

beschikking over de faciliteiten van bezoekerscentrum Mar & Klif en sliepen in de buurt in een 

kampeerboerderij. In drie groepen deden de vrijwilligers onderzoek naar drie deelgebieden. 

De week veldonderzoek werd afgesloten met een presentatie van de studenten aan vrijwilligers van 

Mar & Klif, ambassadeurs van het Nationaal Landschap en andere geïnteresseerden. In totaal waren 

er ca. 20 bezoekers.  
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Promotionele aandacht en bezoekersaantallen 

Op de website is informatie over het bezoekerscentrum en een activiteitenkalender te vinden. Boeken 

en routes kunnen via een aparte webwinkel worden besteld. Natuurlijk maakt Mar & Klif ook gebruik 

van het internet om de eigen activiteiten en het Nationaal Landschap in bredere zin onder de aandacht 

te brengen. Via facebook volgen ca. 1.000 mensen onze activiteiten. Onze persberichten worden 

regelmatig door de pers opgepakt.  

- Jan/feb/mrt: De cursus Ambassadeur v/h Nationaal Landschap (jan/mrt)zorgt voor de nodige 

persaandacht in de Leeuwarder Courant, maar ook in de lokale kranten.  

- Juni: In diverse kranten is aandacht voor het feit dat Mar & Klif één van de eerste infopunten 

voor LF2018 is.   

- 18 augustus Kultueraginda radio interview Omrop Fryslân door Douwe Heeringa met Jacob en 

Geertje Bouma-Posthuma over 3 bustours Nationaal Landschap 

- 28 september artikel in Balkster Courant over Tijdsbeeld 100 jaar Plattelandsvrouwen 

- 8 oktober 2018 artikel in LC over Groene Markt 

- 27 oktober 2018 Instagram LiF (leven in Fryslân) blogster over Gaasterlandse Bossen en bezoek 

aan Mar & KLif 

- 1 november 2018 artikel Friesch Dagblad Vrouwen van Nu Van Voorlichting naar 

zelfontplooiing. 

Het bezoekersaantal van Mar & Klif, inclusief de VVV, kwam dit jaar naar schatting uit rond de 26.000. 

Het bezoekersaantal wordt niet heel precies gemeten. In de buitendeur is een elektronische teller 

geïnstalleerd die het aantal bewegingen in en uit het gebouw registreert. Daarmee worden alle 

bezoekers van het gebouw geteld. Van dit aantal worden 22.000 bewegingen (het in- en uitlopen van 

(vrijwillige) medewerkers) afgetrokken. Het resterende getal wordt door twee gedeeld (in- en uitlopen 

door dezelfde persoon). Dit jaar had helaas de meter een defect en zit er een gat in de tellingen. Op 

basis van onze handmatige tellingen (mensen met vragen en afrekeningen aankopen) bij de kassa zien 

wij echter een stijging van ca. 1.000 bezoekers.  
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NME –netwerk Groen Doen 

Want Groen moet je doen! 
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Ontstaan van Groen Doen 

Al sinds 1995 is aan Mar & Klif ook een afdeling Natuur- en Milieueducatie verbonden. Deze afdeling 

is opgericht op initiatief van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Nijefurd. In de regio 

waren nog een viertal andere NME-centra. Met de komst van de nieuwe fusiegemeente Súdwest-

Fryslân was er bij de gemeenten de behoefte om 

de NME-voorziening binnen het onderwijs in deze 

hele nieuwe gemeente op dezelfde manier te 

organiseren. In 2011 heeft Mar & Klif de 

werkzaamheden op het gebied van Natuur- en 

Milieu-educatie uitgebreid en is een heel nieuwe 

werkwijze opgezet: Groen Doen. In de jaren 

daarna hebben we deze werkwijze verder 

ontwikkeld.  

 

Groen Doen-aanbod in 2018  

Groen Doen is opgezet als een netwerk, waarin aanbod van verschillende partners samen wordt 

gebracht. Binnen het Groen Doen-aanbod kunnen scholen kiezen voor uiteenlopende 

(buiten)activiteiten. Deze variëren van een kabouter pad voor kleuters tot een biologie dag in de 

Makkumer Noordwaard tot een bezoek aan het Woudagemaal. De Groen Doenafdeling van Mar & Klif 

is de organisator van dit netwerk. Sommige activiteiten worden helemaal georganiseerd door de 

afdeling Groen Doen van Mar & Klif, bij andere activiteiten verzorgen wij de publiciteit en de 

inschrijving van de scholen en zorgt een andere partij (bv. Staatsbosbeheer, het Woudagemaal) of een 

particuliere aanbieder voor de uitvoering van de activiteit. 

Basisscholen kunnen tegen betaling van een bedrag per leerling (in 2018 was dat € 3,50) lid worden 

van dit netwerk en dan onbeperkt gebruik maken van het aanbod van Groen Doen. In schooljaar 2017-

2018  en 2018-2019 waren 89 scholen lid, een bereik van ongeveer 90% van de scholen. Ieder jaar zijn 

er enkele scholen die het lidmaatschap opzeggen, vaak ook door fusie. Meestal komen er ieder jaar 1 

of 2 scholen bij. In verband met de fusie van de gemeente Súdwest-Fryslân is de afgelopen jaren het 

aantal abonneescholen wat sneller gegroeid.  

In schooljaar 2017-2018 is door de abonnee-scholen goed gebruik gemaakt van het activiteiten-

aanbod van Groen Doen. Er deden 479 groepen mee aan de activiteiten.  

Ook op school kun je op allerlei manieren NME inzetten. Groen Doen biedt verschillende gastlessen 

aan, waarbij een gastdocent bij je op school komt. Daarnaast verzorgen we jaarlijks verschillende 

kweekpakketten waarmee je natuur in de klas kunt halen. Ook zijn er andere activiteiten die 

leerkrachten zelfstandig op en rond de school kunnen doen, zoals waterlessen, uilenballen pluizen, 

etc. Deze activiteiten zijn in schooljaar 2017-2018 door 435 groepen geboekt.  

Van oudsher is het uitlenen van leskisten een belangrijk onderdeel van het NME-werk. Wij bieden deze 

leskisten nog steeds aan en er wordt ook nog goed gebruik van gemaakt. In schooljaar 2017-2018 

hebben 192 groepen een leskist of opgezette dieren van Groen Doen besteld.  
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Bijzondere activiteiten in 2018 

Met verschillende partners heeft Groen Doen in 2018 weer nieuwe activiteiten ontwikkeld. Een deel 
van die activiteiten pasten prachtig binnen de thema’s van het themajaar Leeuwarden-Fryslân 2018.  
Rondom biodiversiteit werden een aantal nieuwe projecten opgezet of projecten aangepast: 

- Het project De Blije Vis is ingrijpend aangepast en wordt nu aangeboden in het nieuwe 
Waddencentrum op de Afsluitdijk. Dit project wordt georganiseerd in samenwerking met It 
Fryske Gea en blijft deel uitmaken van ons aanbod. 

- Rondom weidevogels zijn in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 drie nieuwe projecten 
opgezet. Voor de jongste kinderen het project Pykje Fjouwer, een ontdekpad dat op 
verschillende plekken in de regio kan worden aangeboden en waarbij kinderen in het verenpak 
van een gruttokuikentje stappen. Eenmalig was de samenwerking met het Natuurmuseum in 
Leeuwarden, waarbij scholen vanuit ons gebied gratis op bezoek konden bij de grote 
Gruttoexpositie. Een mooi initiatief waar veel scholen gebruik van hebben gemaakt.  
Samen met Natuurmonumenten is inmiddels het project Thús by de greidefûgels aangeboden 
aan onze scholen (voorheen communiceerde Natuurmonumenten dit zelf richting de scholen). 
Dit project vindt plaats in de voormalige gemeente Littenseradiel, maar blijkt bij veel scholen 
in een brede regio in de smaak te vallen.  

- In het kader van biodiversiteit is ook het verhalende project Underweizz – ontwikkeld door 
onze collega’s van De Klyster - het noemen waard. Het project start met een film over de heren 
A.S.Falteren en P.Lantweg die gemeente proberen over te halen om alle bermen te asfalteren. 
Aan de bovenbouwkinderen te taak om te bewijzen dat er in de bermen heel veel biodiversiteit 
is. Underweizz is een prachtig project, dat nog wat breder onder de aandacht van scholen kan 
worden gebracht.  

- Met de Zadenbibliotheek in Joure is een samenwerking gestart en een zadengastles 
ontwikkeld. Leerlingen leren hoe planten groeien en gaan hands-on aan de slag met het zelf 
zaaien van plantjes.  

- Een laatste nieuw project dat wij voor het voetlicht willen brengen is De Boer op Noord. Sinds 
2018 werken wij samen met deze organisatie en bieden wij excursies voor onderbouw-
leerlingen naar vier boerderijen in de regio aan. Dit valt goed in de smaak. Gek genoeg blijkt 
dit ook een concurrent te zijn van het project Op avontoer by de boer dat gericht is op de 
bovenbouw en dat sinds de introductie van De Boer op Noord minder scholen trekt.  

 

  

 Aantal 

scholen 

Aantal 

leerlingen 

Uitgeleende 

leskisten  

Excursies en 

buitenactiviteiten 

Overige 

materialen/activiteiten 

Himmeldei 

Súdwest-

Fryslân 

55 6.526 129 321 300 22 

De Fryske 

Marren 

34 3.859 63 158 135 29 

Totaal 89 10.385 192  479 435 51 



26 

 

Duurzaamheid 

Op verschillende manieren besteden we het jaar rond aandacht aan duurzaamheid in de breedste zin 

van het woord. In al onze activiteiten zijn deze thema’s verweven en we bieden ook activiteiten aan 

waarin deze thema’s centraal staan. Zo besteden we veel aandacht aan het opruimen van zwerfafval, 

maar ook aan het goed scheiden van afval, waardoor afval geen afval meer is, maar de grondstof voor 

nieuwe producten. Ook gifgebruik, biodiversiteit, de energietransitie, circulaire economie en andere 

thema’s komen regelmatig aan bod.  

Activiteiten die we rondom deze thema’s organiseren lopen uiteen van de klassieke Himmeldei (samen 

met de gemeenten georganiseerd), maar ook de voorleesactie tijdens de Dag van de Duurzaamheid. 

Voor kleuters bieden we het succesvolle Fladdertje aan, over zwerfafval. Sinds 2018 werken we ook 

samen met de Plastic Soup-foundation die gastlessen op scholen verzorgd. Eenmalig is ook 

samengewerkt met de Plastic Circle, die eveneens gastlessen verzorgd. De kosten voor de inzet van 

deze partij zijn echter zo hoog dat dit niet structureel in te bedden is in onze organisatie.  

Contacten partners 

Door de manier van werken waarbij Groen Doen als een soort ‘makelaar’ optreedt en deels activiteiten 

van derden aanbiedt aan de scholen, is er veel en intensief contact met de partners. Soms is dat overleg 

groepsgewijs, bv. met de verschillende natuurorganisaties of met groepen boeren, soms individueel 

(bv. met de musea/bezoekerscentra die activiteiten aanbieden). De aard van het contact is ook heel 

divers. Sommige partners zijn heel erg ervaren in het ontwikkelen en begeleiden van 

schoolactiviteiten, anderen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. En dat verlenen we dan 

graag! 

Contacten scholen 

Groen Doen bezoekt ieder jaar verschillende scholen, liefst tijdens het teamoverleg, om daar tekst en 

uitleg te geven over het aanbod van Groen Doen en de mogelijkheden om projecten op maat aan te 

passen. Ook dit jaar hebben we dat gedaan en zijn we bij ca. 10 scholen op bezoek geweest. Naast dat 

persoonlijke contact bellen en mailen scholen ook veel om advies. Zo hebben we regelmatig informeel 

contact met de scholen.  

Netwerken 

Groen Doen is actief binnen verschillende netwerken. Natuurlijk is er regelmatig overleg met het IVN 

en de andere NME-centra in Friesland. Daarnaast sluit Groen Doen ook aan bij het Jong leren eten-

netwerk en het netwerk op het gebied van boerderij-educatie. Verder hebben we nauw contact met 

de natuurorganisaties in de regio.   

Bekendheid Groen Doen 

Als Groen Doen zijn we primair gericht op bekendheid bij het onderwijs. We informeren de scholen 

regelmatig met nieuwsbrieven en met onze affiche met aanbod. Dat werkt altijd heel goed en leidt tot 

vele boekingen via onze website. Via facebook bieden we tenminste iedere week een update van onze 

activiteiten. Het bereik daarvan is echter nog beperkt.  

Met enige regelmaat wordt er in de pers verslag gedaan van activiteiten die via Groen Doen worden 

georganiseerd. Omdat we vaak ook de makelaar of organisator zijn en niet altijd de uitvoerder, is de 

naam Groen Doen niet altijd terug te lezen. 
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Financiën 

Op deze plek een korte samenvatting van de financiële resultaten van onze stichting. Meer 

gedetailleerde informatie is op te vragen via info@museumjoure.nl.  

BALANS PER 31 DECEMBER 2018     

        

ACTIVA      31-12-2018 

      € € 

VASTE ACTIVA       

        

MATERIELE VASTE ACTIVA      

Verbouwingen     

        
20.291   

Inventaris Museum     

        
19.250   

Inventaris  M&K/NME    

              
440   

Andere bedrijfsmiddelen    

           
2.563   

Automatisering     

           
7.955   

       

        
50.499  

        

VLOTTENDE ACTIVA       

Voorraden     

        
20.440   

Vorderingen     

      
115.559   

Liquide middelen     

      
136.528   

       

      
272.527  

       

      
323.026  

        

PASSIVA        

        

EIGEN VERMOGEN     

      
132.673   

VOORZIENINGEN     

        
60.955   

KORTLOPENDE SCHULDEN    

      
129.397   

       

      
323.026  

        
 

mailto:info@museumjoure.nl
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       2018 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN    € 

        

OPBRENGSTEN       

Opbrengst activiteiten historische collectie   

         
73.641  

Brutowinst winkel- en horecavoorziening   

         
29.789  

Bijdragen van particulieren     

         
45.372  

Huuropbrengsten      

               
408  

Overige opbrengsten     

         
43.778  

Gemeentelijke subsidie     

       
342.967  

VVV       

         
32.557  

Opbrengsten NME      

         
31.462  

       

       
599.973  

        

BEDRIJFSKOSTEN       

Personeelskosten      

       
345.899  

Afschrijvingen      

         
11.953  

Huisvestingskosten      

       
121.629  

Inventariskosten      

         
14.481  

PR en marketing      

         
26.502  

Algemene en kantoorkosten     

         
40.769  

Kosten activiteiten      

         
56.760  

       

       
617.993  

        

EXPLOITATIERESULTAAT     

       -
18.020  

        

Resultaatbestemming      
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Subsidies en sponsors  

Onze stichting mag zich ieder jaar verheugen in de steun van verschillende organisaties. De gemeente 
De Fryske Marren is medefinancier van alle afdelingen. Gemeente Súdwest-Fryslân subsidieert de 
afdeling Groen Doen en de provincie Fryslân ondersteunt de taken van Mar&Klif op het gebied van het 
Nationaal Landschap.  
 
Mar & Klif is het bezoekerscentrum van het landschap en van de drie natuurorganisaties die in dit 
landschap actief zijn: Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten. Gelukkig worden we ook 
financieel gesteund door deze drie natuurorganisaties.  
 
Museum Joure rekent jaarlijks op de sponsorbijdragen van een aantal grote sponsors, nl. Douwe 
Egberts, de Rabobank en Spanninga Metaal. Ook de Vereniging Vrienden van Museum Joure zorgt voor 
een substantiële ondersteuning.  
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Bijlage 1. Aanwinsten  

 
SCHENKING    
Nummer Voorwerp Verworven van 
2018-1 (A+B) tabakspot + deksel H. Veen, Oudehaske 
2018-2 3 vellen met plaatjes van Friese plaatsen voor het boekje 

Moai Fryslân  R. Spahic, Joure 
2018-3 boekenkastje gemaakt door Zijlstra H. Kramer, Joure 
2018-4 vloerkleed H. Kramer, Joure 
2018-5 tabakstrommel DE Fam. De Jager, Sneek 
2018-6 11 tekeningen van meubels van Zijlstra J. Potijk 
2018-51 Junghans regulateur paardjesklok H. Schouwenaar, Dronten 
2018-55 Goudse pijp C. Crans 
2018-56 tabak karot C. Crans 
2018-57 Unesco certificaat cultuur pijproken C. Crans 
2018-58 wit katoenen laken mw. A. Hoogkamp, Joure 
2018-63 

3 pakjes Heerenbaai tabak met kerst-/sinterklaasfolie V.d. Pol 
2018-67 tafelklok Christiaan van der Klaauw R. Memel, Heemstede 
2018-70 

zwarte hoge hoed 
H. van der Meulen, 
Heerenveen 

2018-71 fotoalbum Bokma J. de Jong, Follega 
2018-73 pakje sigaretten House Blend DE Mw. J. van der Zwaag, Joure 
2018-74 KLM-huisje porselein Delfts blauw KLM 
2018-75 box Printkeunst grafisch werk uit expostite, K. Gildemacher 
2018-76 stoelklok Bloksma D.J. Kuijt, Amstelveen 

2018-77 pakje DE pijptabak Tabaksmuseum Delft 
2018-78 bus met pakjes DE thee en koffiebonen mw. C. van Putten 
2018-91 

koperen plaatje Van der Veer voor reiskist Nederlands-
Indië Fries verzetsmuseum 

2018-92 
poppenkamer, gemaakt door personeel DE 

Mw. J. de Vries-van der Zee, 
Meppel 

2018-93 vier verpakkingen DE bruinmerk dhr en mw Ten Klooster, Eys 
BRUIKLEEN 

   
staartklok Plantinga J. Talsma 

 

Toegezegde schenking, dhr. Schothorst (0642262611)wil zijn collectie Zwerfstenen na zijn overlijden 

aan Mar & Klif schenken.  
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Bijlage 2: een beknopte geschiedenis van Museum Joure  
Op 1 juli 1976 opende de voorganger van Museum Joure, stichting Johannes Hessel Huis, de deuren in 

het voormalige pakhuis van Douwe Egberts aan de Geelgietersstraat. In het pand was  een expositie te 

zien over de geschiedenis van Douwe Egberts. Op de eerste verdieping van het pakhuis vestigde zich 

het Natuurmuseum, toen nog een aparte stichting. Op de zolder organiseerde de Culturele Raad van 

de gemeente exposities op het gebied van beeldende kunst.  

Door de tijd heen breidde het museum zich langzamerhand uit. Nieuwe panden, collecties en taken 

werden aan het museum toegevoegd. In 40 jaar is er zeker heel veel veranderd en is het museum 

uitgegroeid tot één van de grootste museumcomplexen van Friesland. Een beknopte samenvatting van 

de veranderingen door de jaren heen.  

Jaar Wat 

1980 Museumwinkel De Witte Os aan de Midstraat 97 geopend.  

1981 Geboortehuis van Egbert Douwes in de museumtuin geplaatst 

1984 Museumstraat aangelegd (verbindingsweg tussen de Sinnebuorren en 
het Waagplein) 

1986 Keverling pakhuis en Keverling kantoor (huidige ambachtengebouw) 
aan het museum toegevoegd. 

1989 Kadehuisje in beheer bij het museum als beheerderswoning. 

1991 ‘Metaalfabriek Keverling’ toegevoegd aan het museum, met 
presentatie over Keverling en Fries Grafisch Museum 

1993 Heemkundig werkverband Skarsterlân opgericht (latere HWS) 

2001 Pand 99 aan Museum Joure toegevoegd, nieuwe horecavoorziening en 
nieuwe tentoonstellingsruimte. Kultuerried organisatorisch onderdeel 
van Museum Joure 

2004 Fusie Natuurmuseum en Johannes Hesselhuis tot Museum Joure 

2006 Kadehuisje ingericht met koperslagerswerkplaats en koffiebranderij 

2009 Depot verhuist naar ruimtes van voormalige lokale omroep Oskar, It 
Sael wordt helemaal opgeknapt en ingericht met Friese klokken 

2012 Museum Joure neemt afscheid van de natuurexpositie, deze verhuist 
naar Bezoekerscentrum Mar & Klif in Oudemirdum. Ook wordt afscheid 
genomen van de bakkerij-tentoonstelling, de bovenverdieping van het 
Ambachtengebouw wordt ingericht als educatieruimte 

2013 Het Johannes Hessel Pakhuis wordt opnieuw ingericht met op de 
begane grond een expositie over koffie, op de eerste verdieping een 
expositie over thee en ook de zolderverdieping wordt opgeknapt. Hier 
heeft het Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân zijn werkplek 

2015 Museum Joure stopt onder druk van de bezuinigingen met het 
organiseren van voorstellingen en concerten buiten de eigen 
gebouwen (van oudsher de ‘Kultuerried-activiteiten), zoals de 
concerten in Park Heremastate, de concerten in de verzorgingstehuizen 
en de theatervoorstellingen in It Haske en de Rjochtdei 

2016 Museum Joure stopt met de organisatie van de exposities in de 
bibliotheek en het gemeentehuis. De expositiewerkgroep gaat als een 
zelfstandige stichting verder: de stichting Keunst en Keur 
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Bijlage 3 Jaarverslag Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân (HWS) 2018  
Op de studiezolder van het Johannes Hessel Pakhuis waren ook dit jaar onze werkgroepen druk met 

het verzamelen van historie over de gemeente Skarsterlân. De bezigheden concentreren zich vooral 

op de woensdagmiddag, hetgeen de gezelligheid en de samenwerking bevordert, maar met de 

consequentie dat er niet altijd voor iedereen een computer beschikbaar is. Een aandachtspunt voor 

2019. 

Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter Henk Hoekstra, secretaris Ben de Jong, tweede 
secretaris Tjerk Algra, penningmeester Jaap Halma en algemeen lid Hanneke Staal vergaderde 10 keer, 
terwijl het algemeen bestuur 5 keer bijeenkwam.  
In de jaarvergadering van 16 januari werd Ben de Jong gekozen als secretaris. Hanneke Staal trad af als 
secretaris, maar bleef beschikbaar als lid van het dagelijks bestuur en werd als zodanig gekozen. Er 
waren geen tegenkandidaten. 
In het algemeen bestuur zijn dit jaar weinig mutaties geweest. Hinke Woudt heeft zich teruggetrokken 
en verder zijn ziekte en ongemak niet aan sommige leden voorbijgegaan. In dit verband wordt Dries 
Kootje even genoemd, omdat hij toch wel een erg zwaar jaar achter zich heeft.  
 
Voor ons blad Út Eigen Gea’ werden nummers voorbereid met artikelen uit Joure en omliggende 
dorpen. De abonnees kregen ook dit jaar drie keer een nummer door de brievenbus. We zien een 
langzame daling van het aantal abonnees. Een aandachtspunt, evenals de communicatie tussen het 
dagelijks bestuur, de redactie van Ut Eigen Gea en sommige leveranciers van kopij. De discussie werd 
soms wel eens teveel op de persoon gericht, wat op sommige leden een frustrerende invloed had.  
 
Rode draad in de vergadering dit jaar was het werk aan de nieuwe website ‘historiejoure’. De 
samenwerking met Mediasoep liep niet altijd even soepel. Henk, Tjerk, Johan, Harm en Hanneke waren 
daar het meest bij betrokken dit jaar. Misschien verwachtten we wat teveel van de deskundigheid van 
Mediasoep en heeft Mediasoep zich wat verkeken op de omvang van zo’n website en de 
deskundigheid van de betrokken HWS-leden. Ook was het gebruik van het Adlib-systeem niet altijd 
bevorderlijk voor een soepele invulling van de website. Hoewel alle problemen rond de opstart van de 
website nog niet opgelost zijn, zijn we het punt van no-return wel gepasseerd en is er inmiddels uitzicht 
op een functionerende website.  
 
De werkgroepen bibliotheek, documentatie, websitegroep, faceboekgroep, Gilde en foto/film werkten 
ook dit jaar gestaag verder aan de verwerking van materiaal en de afspraken hierover in protocollen 
en taakverdeling. Schenkingen en het aanleveren van documenten, foto’s en faceboekmateriaal 
zorgen er voor, dat we nog wel even vooruit kunnen. Veel tijd ging ook zitten in het invoeren van het 
materiaal voor de website. Ook daarvoor zijn afspraken en protocollen nodig. 
De Beeld en Geluidgroep verzorgde ook dit jaar een geslaagde stegenfilm en op 18 april zijn beelden 
vertoond voor de reünie van de Bonifatiusschool.  
Voor de kuiers van het Gilde was weer iets minder belangstelling dan de voorgaande jaren, ondanks 
pogingen voor een open aanbod en een ludieke aanpak, in kostuum, in de toren in de zomer. Er is 
tevredenheid over hoe de stichting BRM de herinrichting van de toren aanpakt.  
 
Wat betreft het ‘na de pauze programma’ kwamen de volgende onderwerpen aan bod: 
Op 16 januari verzorgde conservator Margreet van der Zee. Ze toont ons enkele nieuwe aanwinsten, 
waaronder twee schilderijtjes met een relatie tot klokkenmakersfamilies. 
Op 18 maart informeerde molenaar Harm Zuidstra ons over Penninga’s molen 
Op 8 mei hield Karel Gildemacher een boeiende presentatie in het auditorium over de expositie 
Printkeunst. 
Op 11 september konden we genieten van een powerpointpresentatie van foto’s van monumenten in 
en rond Joure, gemaakt door Hanneke en Tjerk 
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Op 31 oktober brachten we met een flinke groep een bezoek aan het museum van Warkums Erfskip, 
met een rondleiding door historisch Workum.  
Op 8 november bracht Feike Spanninga een boeiende voordracht over de eerste jaren van het bedrijf 
in Joure en de verhoudingen binnen de familie Spanninga toen. Deze laatste lezing vond plaats in het 
Kofjehûs en was opengesteld voor een breder publiek. Een aanpak die ook in 2019 zal worden 
voortgezet, omdat meer mensen bereikt worden voor boeiende lezingen en het de bekendheid van 
het werk van het Hystoarysk Wurkferbân kan vergroten. Want we mogen best wat meer bekendheid 
krijgen in onze omgeving en zelfs binnen de museumorganisatie. Wat dat laatste betreft lijkt het erop, 
dat de Activiteitencommissie na alle verbouwingsperikelen nieuw leven wordt ingeblazen en het DB 
heeft inmiddels ook kennis mogen maken met het nieuwe bestuur. 
 
Een aardige opdracht kwam vanuit de gemeente De Fryske Marren, van Cor Schotanus, waar onze 
medewerking werd gevraagd voor een nieuwe straatnaam de wijk Broek Súd. Een door ons 
ingebrachte naam, It Kromme Far, is inmiddels gekozen.  
 
Hopelijk kunnen we ook in 2019 op een vruchtbare en harmonieuze verder werken aan het verwerken 
van historisch materiaal waar ze ons in de toekomst dankbaar voor zullen zijn. 
 
         Ben de Jong (secretaris) 
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Bijlage 4. Bezoekers Museum Joure 
Het aantal bezoekers bedroeg in 2018  

Betalende bezoekers  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

totaal volwassenen individueel (incl. korting en 
MJK) 

8.709 9.031 10.069 9.255 11.193 9.913 9.663 10.091 9.570 

totaal kinderen en gezinnen (incl. gezinskaart) 2.478 2.416 2.001 1.858 1.502 1.712 1.793 1.623 1.578 

totaal betalende groepen  3.997 6.716 6.439 6.769 2.978 3.765 3.535 3.094 3.044 

totaal schoolgroepen betaald 114 609 219 465 742 1.065 723 1.009 1.251 

Gratis entree 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

totaal sponsors, donateurs, e.d. 564 481 395 231 453 124 182 243 173 

totaal onderwijs niet betalend 1.663 1.352 774 574 82 18 62 40 0 

overig gratis entree (incl. acties 2e kaartje 
gratis) 

3.712 2.840 2.860 3.652 2.690 1.506 1.512 1.376 1.936 

Totaal  betaald bezoek  15.298 18.772 18.728 18.347 16.415 16.455 15.714 15.817 15.443 

Totaal gratis entree 5.939 4.673 4.029 4.457 3.225 1.631 1.756 1.659 2.109 

Totaal bezoek 21.237 23.445 22.757 22.804 19.640 18.103 17.470 17.476 17.552 

Er kwamen in 2017 4243 volwassen bezoekers met een Museumkaart en 333 kinderen. In 2016 waren 

dat er respectievelijk 4.096 en 312.  
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Bijlage jaarverslag Vlindertuin Lemmer 
 

Middenin Lemmer, tussen de Rondweg, de oude Tramdijk, de Urkerstraat en het fietstunneltje, ligt de 

Vlindertuin. Een natuurlijke oase in stedelijk gebied. De Vlindertuin is een initiatief van Gemeente De 

Fryske Marren en wordt beheerd door Bezoekerscentrum Mar & Klif in Oudemirdum. De vrijwilligers 

van de werkgroep Vlindertuin denken mee over het uit te voeren beheer en zorgen voor het 

onderhoud van de tuin en het monitoren van de flora en fauna. De waarnemingen van vlinders en 

libellen worden doorgegeven aan de Vlinderstichting.  

Onderhoud 

De inzet van vrijwilligers voor het onderhouden van de tuin is onmisbaar. Een enthousiaste groep 

mannen zorgt voor het onderhoud, zoals het vrijhouden van het pad, het beheersen van de begroeiing 

en het bijhouden van de waterpartijen. Vrijwilliger Andries Woudstra nam in 2018 het vrijhouden en 

maaien van het pad voor zijn rekening. Kerst Boersma deed het snoei- en zaagwerk en ook Goasse 

Hylkema, Popke Popma, Albert Richter en Ytsen Kooistra dragen hun steen bij aan het onderhoud en 

monitoren in de tuin.   

Naast het plegen van regelmatig onderhoud door de vrijwilligers is er op 3 november de jaarlijkse  

Natuurwerkdag georganiseerd door Bezoekerscentrum Mar & Klif i.s.m. Landschapsbeheer Friesland.  

Tijdens de Natuurwerkdag is de vaste werkgroep geholpen door een groepje van zo’n 10 vrijwilligers, 

jong en oud, met bomen en struiken snoeien en zagen, riet harken en de waterpartijen hekkelen. Zo 

wordt de tuin elk jaar klaargemaakt voor het winterseizoen.  

Flora en fauna 

De inrichting en het beheer is er op gericht dat wilde inheemse vlinders zich er thuis voelen. Zo is er 

bijvoorbeeld reliëf aangebracht waardoor er een afwisselend terrein is ontstaan met verschillende 

microklimaten en een grote variatie aan vegetatie. Dit trekt ook andere dieren zoals bijen en hommels 

aan. Door de aanwezigheid van waterpartijen is het er ook prima vertoeven voor libellen en juffers. 

Het is dus geen keurig aangelegd parkje met gemaaide grasveldjes en schelpenpaadjes maar, een 

avontuurlijke “strúntún” waar van alles te beleven is. Er groeien bijvoorbeeld meer dan honderd 

verschillende soorten inheemse planten en dat midden in Lemmer! 
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Bijlage 4. Verslag Gaasterlandse Natuurweek 
 
In de herfstvakantie is de 31e editie van de Gaasterlandse Natuurweek 
georganiseerd. De Gaasterlandse Natuurweek is een week vol leuke, groene, sportieve, creatieve en 

vooral duurzame activiteiten, georganiseerd door een unieke samenwerking van de verschillende 

natuurgerelateerde organisaties in de regio: Bezoekerscentrum Mar & Klif, It Fryske Gea, Vereniging 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Gaasterlân Natuerlân en IVN Súdwesthoeke. De week 

wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Gemeente De Fryske Marren. Het doel is 

jong en oud te laten genieten van en in de natuur en ervan bewust te maken dat je zorgvuldig met de 

natuur en je leefomgeving moet omgaan.  

Dit jaar was het thema ‘Thús’, de huisvesting van mens en dier, dat net als het thema duurzaamheid 

als een rode draad door de activiteiten liep. Gewoontegetrouw startte de week met de Groene 

Duurzaamheidsmarkt in het Rijsterbos die dit jaar zo’n 3.500 bezoekers trok. De Groene Markt was 

weer groots opgezet met zo’n 75 standhouders met kramen vol biologische, duurzame, fair-trade, 

ambachtelijke en streekproducten. De kinderen konden zich vermaken in het Kinderdorp met 

pompoen snijden, het Oerrr Blotevoetenpad, insectenhotel bouwen, knutselen, broodjes bakken 

boven kampvuur, een rondje in de Dierenomdom (een door menskracht aangedreven draaimolen) en 

met boomklimmen. Volwassenen genoten van de (h)eerlijke hapjes en live muziek van de Vocal Roses. 

Daarnaast konden ze inspiratie opdoen bij de kramen met informatie over elektrisch gereedschap, 

gezonder en duurzamer wonen en werken en natuurbeheer en -behoud. Bezoekerscentrum Mar & Klif 

promootte op de markt enthousiast het programma voor de week én ons prachtige Nationaal 

Landschap Zuidwest Fryslân.  

 

Door de week heen waren er voor volwassenen meerdere excursies en een fotografieworkshop die 
allen in het thema ‘Thús’ en ‘duurzaamheid’ stonden en Marjolein Jonker verzorgde een lezing over 
Tiny Houses. Ook voor de kinderen was er weer volop te doen: de kindermiddag ‘Thús yn de bosken’ 
met het IVN, de kinderspeldag ‘Dassie’ met Staatsbosbeheer, de Wilde Buitendag van 
Natuurmonumenten, de waterbeestjesmiddag met It Fryske Gea, een Natuurfotografie workshop én 
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Poppentheater Jinky’s Mikmak speelde de voorstelling ‘De schilder en de vogel’ voor zo’n 100 
kinderen!  
 
De Schemer-Verhalen-Vaartocht was ook dit jaar weer een groot succes. Tijdens de tocht werden zo’n 
80 kinderen en volwassenen vermaakt door de verhalen van de vertellers en verrast door kleine glow 
in the dark beesten en twee gigantische ‘roofvogels’ die zich verstopt hadden langs de Luts. Terug bij 
de werkschuur van Staatsbosbeheer stond de warme chocomelk met marshmallows en pepernoten 
klaar bij het kampvuur. 
 
Jong en oud konden zich buiten uitleven met het boogschieten, de Highland Games en de GPS 
Kanotocht  tijdens de ‘Outdoordag’ met Altijd Buiten en Staatsbosbeheer op de Wyldemerk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traditiegetrouw werd de week afgesloten met de Nacht van de Nachtwandeling door het 
sprookjesachtige Rijsterbos waarbij de bezoekers in de duisternis werden verrast door verhalen, 
gedichten, acts, akoestische muziek en een schimmenspel. De Nacht van de Nachtwandeling heeft als 
doel de deelnemers bewust te maken van het belang van de duisternis voor mens en dier.  
 
Tijdens de Gaasterlandse Natuurweek zijn alle activiteiten en excursies weer goed bezocht en veelal 

(over)volgeboekt. Zo’n 900 kinderen en volwassenen hebben meegedaan aan de vele activiteiten. We 

kijken dan ook weer terug op een buitengewoon geslaagde Gaasterlandse Natuurweek.  

Mar & Klif is de voortrekker bij de organisatie van de Gaasterlandse Natuurweek. Zo verzorgen wij de 
coördinatie en de planning, het aanvragen van vergunningen, de publiciteit, het verwerken van 
aanmeldingen, de financiën, uitvoering van een aantal activiteiten, etc.  
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Bijlage 6: Overzicht deelname Groen Doen voorgaande jaren 
 

Schooljaar 2016-2017  

 Aantal 

scholen 

Aantal 

leerlingen 

Uitgeleende 

leskisten  

Excursies en 

buitenactiviteiten 

Overige 

materialen/a

ctiviteiten 

Himmeldei 

Súdwest-

Fryslân 

54 ca. 14.281 128 294 300 19 

De Fryske 

Marren 

35 ca. 7.055 

 

58 151 127 19 

Totaal 89 21.336 186 445 427 38 

 

Schooljaar 2015-2016  
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 Aantal 

scholen 

Aantal 

leerlingen 

Uitgeleende 

leskisten  

Excursies en 

buitenactiviteiten 

Overige 

materialen/a

ctiviteiten 

Himmeldei 

Súdwest-

Fryslân 

49 ca. 5.921 111 429 156 26 

De Fryske 

Marren 

33 ca. 3.384 58 238 64 22 

Totaal 82 9.305 169 667 220 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2014-2015 

 Aantal 

scholen 

Aantal 

leerlingen 

Uitgeleende 

leskisten  

Excursies en 

buitenactiviteiten 

Overige 

materialen/a

ctiviteiten 

Himmeldei 

Súdwest-

Fryslân 

49 ca. 5.672 139 294 145 21 scholen 

(1250 

opgegeven 

leerlingen) 

De Fryske 

Marren 

32 ca. 3.204 54 184 37 23 scholen 

(1280 

opgegeven 

leerlingen) 

Totaal 81 8.876 193 478 182  

 

Schooljaar 2013-2014 
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 Aantal 

scholen 

Aantal 

leerlingen 

Uitgeleende 

leskisten 

Excursies en 

buitenactiviteiten 

Overige 

materialen/ 

activiteiten 

Himmeldei 

Súdwest-

Fryslân 

46 5.942 118 223 

(ca. 4942 leerlingen) 

232 25 scholen 

(1920 

leerlingen) 

De Friese 

Meren 

31 3.337 56 124 

(ca. 2.885 leerlingen) 

56 21 scholen 

(1929 

leerlingen) 

Totaal 77 9.279 174 348 288  

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2012-2013 

 Aantal 

scholen 

Aantal 

leerlingen 

Uitgeleende 

leskisten (per 

week) 

Excursies en 

buitenactiviteiten 

Overige 

materialen/ 

activiteiten 

Himmeldei 

Súdwest-

Fryslân 

47 5.874* 199 211 212 28 scholen 

(1888 kind.) 

Gaasterlân-

Sleat 

10 811 31 32 20 8 

(520 kind) 

Lemsterland 6 673 41 15 8 6 

 

Skarsterlân 14 1.858 36 55 47 n.v.t 

Totaal 77 9.216 127 313 287  
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Schooljaar 2011-2012 

 Aantal 

scholen 

Aantal 

leerlingen 

Uitgeleende 

leskisten 

Excursies en 

buitenactiviteiten 

Overige 

materialen  /

activiteiten 

Súdwest-

Fryslân 

48 6.485  129 222 

Gaasterlân-

Sleat 

10 864  33 36 

Lemsterland 6 719  19 4 

Skarsterlân n.v.t. n.v.t.  n.v.t n.v.t 

Totaal 64 8.068 39   

Toelichting bij overige materialen/activiteiten 

Dit zijn bijvoorbeeld gastlessen op school, levend materiaalpakketten (vlinderpakket, champignons, 

e.d.), etc.  
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Bijlage 5: Sponsors 
 

Museum Joure 

- Gemeente De Fryske Marren 

- Jacobs Douwe Egberts 

- Spanninga Metaal BV 

- Vereniging Vrienden van Museum Joure 

Mar & Klif 

- Gemeente De Fryske Marren 

- Provinsje Fryslân 

- Staatsbosbeheer 

- It Fryske Gea 

- Natuurmonumenten 

Groen Doen 

- Gemeente Súdwest-Fryslân 

- Gemeente De Fryske Marren 

- Wetterskip Fryslân 
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Museum Joure 

 

Geelgieterstraat 1-11  

Postbus 75  

8500 AB Joure   

t. (0513) 412283  

e. info@museumjoure.nl  

i. www.museumjoure.nl 
   

  

 

Mar & Klif 

 

De Brink 4    

-   

8567 JD Oudemirdum  

t. (0514) 571777  

e. info@marenklif.nl  

i. www.marenklif.nl 

 

 

Groen Doen  

 

De Brink 4   

-  

8567 JD Oudemirdum  

t. (0514) 571777  

e. info@marenklif.nl   

i. www.marenklif.nl  

  

 

mailto:info@museumjoure.nl
http://www.museumjoure.nl/
mailto:info@marenklif.nl
http://www.marenklif.nl/

