nieuwsbrief Warkums Erfskip
nummer 48, september 2018

De oudheidkundige vereniging ‘Warkums Erfskip’ is meer dan de
tentoonstellingen in de Waag. De vereniging stimuleert het doen van
historisch onderzoek en biedt ruimte voor publicaties. Deze nieuwsbrief
houdt u op de hoogte van nieuws en actualiteiten. Hij verschijnt enkele
keren per jaar.
www.warkumserfskip.nl

Veekeuringsdag 2018
4e Woensdag van September
26 september 2018

Deze week wordt de jaarlijkse Veekeuringsdag in Workum gehouden. Het
wordt een veekeuring met een bijzondere start.
Na de opening om 8.30 uur van deze editie van Veekeuringsdag zullen we
stil staan bij twee bijzondere dieren uit het verleden. Het gaat om de stier
Adema 25437 (beter bekend als ‘Wytsturt)’ en de Friese hengst Ritske
202P. Omstreeks 9.00 uur zal een plaquette worden onthuld. Lees hier

Gratis toegang
Museum Warkums Erfskip is op Veekeuringsdag geopend van 10.00 tot
17.00 uur. De toegang is gratis (wel scannen wij graag uw
MuseumKaart).
Warkumer Wikekalinder 2019
De 20e Warkumer Wikekalinder van het
jaar 2019 is te koop. U kunt de
kalender kopen in ons museum, op
diverse verkooppunten in Workum en in
onze webwinkel: klik hier
Foto’s nabestellen kunt op onze site
oypo.nl/warkumserfskip.
Wilt u de foto’s op de kalender 2019
bekijken?: klik hier.

Fotoalbum Bosma-Bosch
Drie generaties Bosma (Gerlof, Douwe en Gerlof) woonden aan ‘t
Papeleantsje 2 in ‘t Workumer Nieuwland. De laatste Gerlof en zijn vrouw
Antje Atzes Bosch kregen geen kinderen. Zijn tweede vrouw was zijn
schoonzuster Pietje Cornelis Hemmes, weduwe van Sake Atzes Bosch.
Ten gevolge van het laatste huwelijk is het fotoalbum nu in bezit van de
nazaten van Sake Atzes Bosch en Pietje Cornelis Hemmes. Alle personen
op de foto’s zijn onbekend.
Van Gerlof Bosma en Antje Bosch is tevens een kleine kwartierstaat
gemaakt. Misschien herkent u de personen. Klik hier.

Workumers in boek over “razziawedstrijd”
Momenteel wordt door Peter van der Meeren, sportjournalist bij de
Leeuwarder Courant en schrijver van boeken, gewerkt aan een boek waarin
een op 21 mei 1944 gespeelde voetbalwedstrijd centraal staat. De wedstrijd
is vooral bekend geworden omdat er na afloop door de Duitsers een razzia
werd gehouden. Daarbij werden, voor de Arbeitseinsatz, 24 mannen
opgepakt, waarvan uiteindelijk 21 in de Leeuwarder gevangenis belandden.
Van de 21 gevangen genomen mannen waren vier afkomstig uit Workum.
Dit betreft Gerke Bouwman (geboren 23 mei 1920), Jan de Vries (11
december 1920), Jorrit Molenaar (9 juni 1924) en Jan Jotje van
Dessel (17 januari 1921).
Wie meer weet over de vier genoemde Workumers – maar in het bijzonder
Jorrit Molenaar (zijn ouders waren Bauke Molenaar en Grietje Jorritsma) kan contact opnemen met Peter van der Meeren. Telefoon: 06-51548891, email:p.vdm@home.nl .
Peter: ,,Over Gerke, Jan en Jokke heb ik al heel veel informatie, maar
wellicht kan iemand me vertellen of ze op die zondag in mei 1944 samen
naar Sneek zijn gegaan, op welke wijze en wat er die middag precies met ze
is gebeurd.’’ Lees hier meer.

Dakpannenactie
Afgelopen zaterdag werd het bord met de
namen onthuld en ontvingen de sponsoren
hun certificaat met het nummer van de
geadopteerde dakpan. Na een kopje koffie
met oranjekoek voorzien van ’n afbeelding
van een dakpan, konden de sponsoren op
zoek gaan naar hun eigen pan op de luifel.
Nog niet alle dakpannen zijn geadopteerd,
wilt u Museum Warkums Erfskip ook
steunen en een dakpan adopteren, kijk op
onze website of haal een folder in de Waag.
Klik hier.

Heidenskipster Pleatsen is útferkocht mar...
der wurdt tocht oan in twadde printinge.
Hawwe jo noch belangstelling foar in boek, dan kinne jo maile nei
pleatsen@gmail.com ûnder fermelding fan: namme, adres en wenplak.
De Heidenskipster molen fan eartiids
In eltsenien dy’t it Heidenskipster Pleatsenboek hat,
soe fansels ek it boek oer de Heidenskipster molen
hawwe moatte. It is noch te keap foar 25,00 euro. Klik
hjir

In oade oan ‘e Kening / In honour of the King
Op vrijdag 28 september kunt u genieten van een uniek concert van
beroemde Friese zangers die hun ‘godwit’ liederen in de grote Gertrudis
Kerk in Workum presenteren. Naast de bezoekers van de conferentie over
Wad– en Weidevogels staat dit evenement ook open voor mensen uit de
omgeving.
Friese zangers zingen in de Sint Gertrudis Kerk hun “Skriezeliet”. Wilt u
daarbij aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden. De entree is 5 euro
(graag gepast betalen). Klik hier.
Museum Warkums Erfskip is in verband met de conferentie geopend tot
19.30 uur. Vanaf 17.00 uur is ons museum gratis toegankelijk voor de
225 deelnemers aan de conferentie. Maar ook u mag van dit aanbod
gebruik maken.
Vanaf 19.30 uur is de kerk open.
Music of Migration
Op zaterdag 29 september kunt u genieten van
een optreden van Sytze Pruiksma en Theunis
Piersma in de boerderij “Op ‘e Hoek fan ‘e Stâl”,
Súd 154, Workum.
Zij spelen hun stuk “Music of Migration”.
20:00 uur zaal open voor publiek
20.30 uur aanvang concert.
Kaartjes: 5,-. Reserveren: klik hier.

Expeditie Oerpolder
Fiets eens door it Heidenskip met de Expeditie Oerpolder van Workum,
over de Aldedyk, door It Heidenskip naar Brânburren. En luister naar de
verhalen, die u op uw telefoon kunt beluisteren.
Verschillende Heidenskipsters en âld-Heidenskipsters hebben er aan
meegewerkt.
U kunt de verhalen hier vinden: klik hier.

Workum’s Stenen Archief
In de zijmuur van It Pottebakkershûs bevindt zich
de gevelstenenmuur.
Minte de Jong heeft de historie van de meeste
gevelstenen kunnen achterhalen en hier een boekje
over geschreven: “Workum’s Stenen Archief”. Het
boekje is verkrijgbaar in ‘t Pottebakkershûs en
Warkums Erfskip voor slechts 3 euro. Klik hier.

Van scheiding naar hereniging
De geschiedenis van de Gereformeerde
Kerk in Workum geschreven door Albert
Althuis. Het boek gaat over een
kerkgemeenschap, die in 1836 ontstond,
twee jaar na de Afscheiding. De
hereniging met de Nederlands
Hervormden vond plaats per 1 januari
2005.
Het boek is in ons museum verkrijgbaar
voor € 13,00. Ook via internet kunt u het
boek bestellen: klik hier.

Stadsplattegronden uit 1664
Warkums Erfskip is in het bezit
gekomen van een aantal
reproducties van de in 1664 door
Bernardus Schotanus à Steringa
vervaardigde kaarten van
Hindeloopen, Stavoren en Workum.
Afmeting 54 x 67 cm.
Deze kaarten van hoge kwaliteit
mogen wij u te koop aanbieden voor
9,50 euro per stuk inclusief koker:
klik hier.
Museumkaart
Bestel online de
Museumkaart en
krijg gratis
toegang tot meer
dan 400 musea:
Klik hier.

Workum van Vroeger en Nu
Middenstanders in de periode
1960-1965
Het boek over de Workumer middenstand is in
onze webwinkel te koop voor € 15,-.
De verzendkosten zijn € 6,95. Ook kunt u het
boek afhalen in ons museum in het
waaggebouw Merk 4 te Workum: klik hier.
P.S.: Er zijn nog slechts een paar exemplaren
beschikbaar.

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar warkumserfskip@hetnet.nl

