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Projectplan:"Vanuit de Waag, beleef je Workum!"
Het gehele jaar 2016 stond in het teken van het projectplan: "Vanuit de Waag, beleef je
Workum!".
Het definitief doorgaan is door het bestuur unaniem besloten op 4 februari 2016.
De plannen voor de herinrichting worden verder uitgewerkt door het bureau van Caspar
Conijn en Lawrence de Graaff. De verhalen worden uitgezocht en gekoppeld aan
gebouwen/locaties en objecten. Er worden linken gelegd naar diverse historische locaties
zoals bijvoorbeeld scheepswerf De Hoop, Joodsbegraafplaats en smederij. Op de eerste
verdieping wordt de geschiedenis van Workum e.o. in een volledig nieuw jasje gepresenteerd.
Op de begane grond komt een museumwinkel in combinatie met objecten uit de collectie van
het museum. Hierdoor hopen we het eigen inkomen te verhogen.
Bestuurszaken:
In 2016 heeft het bestuur 7 maal vergaderd. Vanaf september zijn er enkele vergaderingen
geweest met Vera Brink, projectleidster.
Naast de vergaderingen is er veel mailverkeer geweest.
Het gehele jaar is er regelmatig van gedachten gewisseld door het gebruik van WhatsApp
berichten.
Tentoonstelling: "Skerven van de Skar"
Auke Bult en Wytze Stellingwerf hebben met veel passie deze tentoonstelling ingericht.
De opening werd op zaterdag 2 april 2016 verricht door Hylke Speerstra. Auke en Wytze
gingen gekleed in oud kostuum
Besloten werd geen entree te heffen, maar een giftenpot te plaatsen
De reacties van bezoekers op de tentoonstelling waren heel positief.
Wytze heeft voor de Friso een serie artikelen geschreven: "het verhaal achter het voorwerp".
Wisselende tentoonstelling organiseren voor 2017:
De eerste Nutsbank (waaruit o.a. de SNS is voortgekomen) was op de Merk in Workum
gevestigd. Dit is als onderwerp voor de tijdelijke tentoonstelling in de trapvitrine gekozen.
In 2016 zijn een aantal ontmoetingen geweest met de twee directeuren van de SNS bank:
Herman de Harder en Hidde van der Kluit.
De vitrine op de eerste verdieping wordt ingericht met objecten uit onze collectie en die van
de SNS bank.
Jaarvergadering 2016:
De jaarvergadering heeft plaatsgevonden op donderdag 28 april 2016 in de Klameare.
Buiten het bestuur, waren er 39 personen aanwezig.
Na de pauze het woord aan Dorien Haagsma, die een boeiend verslag gaf over het ontstaan en
de ontwikkeling van het Workumer Nieuwland in de 17e eeuw.

Aankopen/bruiklenen/schenkingen:
Koopcontract Wijk B 30 (noordelijke helft Merk 2).
Bewijs van Aandeel in de Badinrichting te Workum 1882 (Afgedaan in 1888)
Diverse stempels van de Feriening fan Ald-Warkumers
Twee plakboeken met artikelen over de historie van Workum e.o.
Voorschotboekje Coöperatieve Boerenleenbank Workum
Twee gedenkboeken familie en voorouders van Marijcke Visser
Archief Catharina de Jong (Tiny van Workum)
Archief zuster Fetje van der Meulen en Johanna van der Meulen
Foto van Fokke en Hieke van den Akker-Schotsman
Diverse schaven gebruikt op de scheepswerven van Schotsman
Fotoalbum Smid-de Boer
Fotoalbum familie Roorda
Spaarvarken (kerfsnede)
Watersnood 1825 door Jacob van Leeuwen (boek 1826)
Verbouwtekening Sint Gertrudis Gesticht (getekend door R. Dijkstra)
Diverse foto’s en dia’s Fa. Wed. W. Bakker & Zn.
Diverse foto’s en boeken uit nalatenschap van Willem D. Hengst
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