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JAARVERSLAG 2019 VERENIGING
Voor ’t Heer en Feer was 2019 een heel mooi jaar. In het Koningshuis stonden de
gastvrouwen en gastheren 4 – 5 dagen per week voor eilanders en gasten klaar. Ook
vonden er lezingen, vergaderingen, koffieochtenden, excursies/rondleidingen,
Verhalenavond, November Wandelmaand, Klozum en de ’t Heer en de Feer-kerstborrel
plaats.
Het bestuur is maandelijks bijeengekomen voor de bestuursvergaderingen. Een kort
verslag van de vergaderingen is terug te vinden op de website.
In januari stelde een mooie donatie ons in staat de Polygoonfilm Walvis in Zicht! aan te
kopen en vijf namen te adopteren van het Holocaust Namen Monument te
Amsterdam.
Na de ALV in februari was er op 30 maart de uitreiking van het Jaarboek 2018 aan
Rita, Sander en Yannes Koning in het Koningshuis en de lancering van de webwinkel.
Na de tweede Strúnmarkt waar Hilbert de Vries en Frits Roelsma de vaste gezichten
op de donderdagavond waren, zijn de 500 papieren Jaarboeken 2018 uitverkocht.
Gelukkig blijft er een download via de webwinkel beschikbaar.
Vervolgens kwam het jaarlijkse themanummer uit (geschreven door Els Claessens) en
werd de gelijknamige thema-expositie Rijsbergen: Van burcht… tot klooster (Els en
Harry Alers) door streekarchivaris Tjeerd Jongsma geopend in het Bezoekerscentrum.
Twee weken later werd de expositie Ambulancevluchten vanaf de Waddeneilanden
1933 – 2019 (Jan Holwerda) door huisarts Pauline Kouwenhoven in het Koningshuis
geopend.
Vlak voor Pinksteren startten we met het digitale filmarchief waarin als eerste de ondemandfilm: Walvis in zicht! werd opgenomen. Daarna is het filmarchief verder
prachtig aangevuld door films van Dick Kool en Jan Holwerda, die door het Fries
Filmarchief zijn gedigitaliseerd. Dank Lina en Jan voor het beschikbaar stellen van de
films!
In 2019 zijn in totaal twaalf films toegevoegd aan het filmarchief en is er 143 keer
kijkrecht besteld. De films zijn ook (gratis) te bezichtigen in de filmzaal van het
Koningshuis. De Dorpsbode is de regelmaat (verschijnt 1 x per 2 weken) waarmee we
verdere uitbreiding van het filmarchief betrachten te bewerkstelligen.
In augustus riep het tijdschrift Onze taal Schiermonnikoog uit tot interessante plaats
voor taalliefhebbers. Hierbij werd de eilander taalroute van harte aanbevolen.
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In september plaatste Rijskswaterstaat nieuwe strandpalen op het noordzeestrand in
navolging op de suggestie van Harry in het themanummer van ’t Heer en Feer van
2017.
Op 10 augustus vierden we één jaar Koningshuis waarna op 15 oktober het
verlossende besluit is gevallen het Koningshuis definitief te bestemmen voor
culturele en gemeenschappelijke doeleinden. ’t Heer en Feer wordt de hoofdhuurder.
Het huis gaat gedeeld worden met de Ouderenzorg en schilderclub De Kwast
waarmee gebruikers-overeenkomsten worden afgesloten. Om het pand geschikt te
maken zal een verbouwing plaatsvinden. De gemeente Schiermonnikoog stelde
hiervoor een krediet beschikbaar (€200.000,-). Aannemersbedrijf Dijkstra gaat de
verbouwing uitvoeren.
De lang gekoesterde droom een eigen onderkomen te verkrijgen is hiermee in
vervulling gegaan!
In november kwamen de eerste drie ansichtkaarten (Eric Augusteijn en Romy Dam)
uit: leesplankjes met woorden in de Eilander taal. In 2019 werden er 51 sets
verkocht!
Vlak voor de November Wandelmaand (NW) was de eilander taalroute volledig
rerenoveerd. Tijdens de NW heeft ’t Heer en Feer met twee wandelingen
meegedaan. Harry deed de Strandpalenwandeling. Eric en Hilbert de
walvisvaartwandeling met als toetje de waargebeurde walvisverhalen verteld door
Jan Wyb Groendijk.
In april, september en december verschenen de 3 edities van het Tijdschrift. De
werkgroep funerair is uitgebreid met Annemarth Sterringa. De werkgroep Jaarboek
zet op het moment van het schrijven van dit verslag, de laatste puntjes op de ‘i’ van
Jaarboek 2019. Op de basisschool is het vak heemkunde geintroduceerd waarbij
cultuurhistorische onderwerpen als Klozum en Kallemooi worden behandeld. Het
ledenaantal is licht toegenomen.
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In december kwam Arend Maris met het heugelijke bericht dat hij het boek over de
Zeevaartschool van Schiermonnikoog klaar heeft. Gezien de grote investering
besloot het bestuur eerst de gestelde grens van 150 voorinschrijvingen te behalen
alvorens opdracht te geven aan uitgeverij Louise om het boek daadwerkelijk te laten
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drukken. Tijdens de Kerstfair op 14 december (Frits en Hilbert) is de voorverkoop
gestart. Op 27 januari 2020 werd de 150e voorinschrijving gedaan waardoor we
tijdens de ALV 2020 dit mooie naslagwerk over een belangrijke eilander episode
kunnen presenteren.
Dank aan allen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan het mooie verhaal
hierboven opgetekend!

www.theerenfeer.nl - info@theerenfeer.nl - KvK: 40006093 - IBAN: NL83RABO 0346 1834 13

