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   In fôrlêzing yn 1832 op Koanings jierdei 
 

 
Wur ys op erde in laand te fynden, 
Dot sók in braiven Koaning het; 
Dy’t yn syn dwaen en yn syn leten 
Altyd op rócht en ûnrócht let? 

 
Dy’t noait gin kwestje mei syn bûren 
Of enich meenske seekje sol; 
Mar, óm de freade te behaalden, 
Altyd wol graich het tójaen wol. 

 
Ja, óm de ôrloch te ûntkómmen, 
As ’t moaglik ys, earst dweit syn best; 
En as er dot naat ken ferkriie, 
Den steat, gelyk in pael só fest. 

 
Den ’t haad wol bêdt oen graete machten, 
Ja sômtiids wol oen twaa gelyk, 
Jin’t him yn sterkte fier oertreffe; 
Want hy het mar in heel lik ryk. 

 
En as de noad begónt te naikjen, 
Dot immen tjian him mekket twist, 
Den rûndút tjian syn folk doert sizze: 
“Hirbóppe ys myn lot beslist” 

 
  

En mei een wynk, as hy ’t bejerret. 
Ferskeidne toezen man sócht staen, 
Jin ’t jerm frywollich sem oenbêde, 
Om fôr him yn de daa te gaen. 

 
Dot laand ys úzes, ’t ys ús Koaning, 
Dy’t mei dy deugd syn troan fersiert; 
Leet ús den nó ek nóchlik wêze, 
Omdot men joo in feastdei fiert. 

 
Kóm, dot we syn gesûndheid sûnge, 
Syn frou en born, ja ’t hele hof, 
En alle jin, dot ús regearje, 
Gelók en seagen, ear en lof 
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GEACHTE BEWONER(S) 
 

Volgens onze informatie bent u kortgeleden 
in ons stadje komen wonen.  Het verheugt 
ons, als Vereniging  Plaatselijk Belang 
Hindeloopen, dat u Hindeloopen als 
woonstee hebt gekozen. Wij willen u dan 

ook van harte welkom heten in Hindeloopen. 
Om uw woonplezier in ons stadje zo mogelijk nog te 
vergroten willen wij u middels dit boekje nadere 
informatie geven over het wel en wee van 
Hindeloopen. U kunt ook alle informatie vinden 
op/via onze website: www.hindeloopen.nl 
 

ALGEMEEN 
 

Hindeloopen is één van de Friese Elfsteden en was voorheen een zelfstandige 
gemeente. In 1984 vond een herindeling plaats waardoor het samen met 
Stavoren, Workum, Koudum en nog enige dorpen de gemeente Nijefurd  werd. 
Het kantoor van deze gemeente was gevestigd in Workum.  
Met ingang van 1 januari 2011 is de gemeente Nijefurd opgegaan in de 
gemeente Súdwest Fryslân, samen met Wûnseradiel (met o.a. Witmarsum en 
Makkum), Wymbritseradiel (met oa IJlst), Bolsward en Sneek(nadere informatie 
is te vinden op www.gemeentesudwestfryslan.nl) 
 

GESCHIEDENIS 
 

Reeds in 1225 kreeg Hindeloopen stadsrechten. Een grote bloeiperiode beleefde 
Hindeloopen in de 17e en 18e eeuw. De Hindelooper schippers voeren met hun 
“fluitschepen” veelal voor kooplieden uit Amsterdam. Er was toen een levendige 
handel met Noorwegen, de Oostzeelanden en Rusland. Van de Zweedse koning 
kregen de Hindelooper schippers vele voorrechten voor de vaart op de Oostzee. 
Hindeloopen beleefde in die jaren gouden tijden en er werd goed verdiend. Maar 
zoals het Friese spreekwoord zegt “wa it breed hat, lit it breed hingje” zo werd 
dit geld natuurlijk ook weer uitgegeven. De Hindelooper van die tijd gaf veel uit 
aan kostbare stoffen (o.a. “Sits”) en voorwerpen welke door de Oost-Indische 
Compagnie werden aangevoerd. Ook ontwikkelde zich in die tijd in het rijke 
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Hindeloopen een eigen interieurkunst. Zo ontstond er een geheel eigen 
schilderkunst die tot aan de dag van vandaag nog steeds door vele 
ambachtslieden wordt beoefend. Ook werden vele gebruiksvoorwerpen voorzien 
van houtsnijwerk. 
De Hindelooper kapiteins woonden in voorname commandeurswoningen, 
waarvan er nog enkele in het straatbeeld van Hindeloopen te vinden zijn. Er 
achter lag het “likhús”,  een kleine woning waar de vrouwen en kinderen in 
verbleven als de mannen naar zee waren. 
Ook kent Hindeloopen een geheel eigen klederdracht. Reeds in de 18e eeuw 
werd deze klederdracht, in het bijzonder het vrouwenkostuum, als een 
bijzonderheid gezien. Het kostuum is zeer opvallend door de gewaagde 
combinatie van het kleurrijke sits en Oost-Indisch bont. Deze fleurige dracht is 
uit het straatbeeld van Hindeloopen verdwenen, alhoewel de gidsen van de 
Tourist Information (voorheen VVV) nog in deze klederdracht rondleidingen 
verzorgen en de internationaal bekend staande Hindelooper folkloristische zang- 
en dansgroep Aald Hielpen in deze klederdracht optreedt.  
In het Museum Hindeloopen, het vroegere Hidde Nijlandmuseum, kunt u 
uitgebreid kennis maken met het glorierijke verleden van Hindeloopen. 
 

HINDELOOPER TAAL: het HIELPERS 
 
Hindeloopen heeft een eigen taal, het Hielpers, ook wel geschreven als 
“Hylpers”. Zo heet Hindeloopen Hielpen of Hylpen. Deze taal wijkt zo sterk af 
van de Friese taal, dat veel Friestaligen grote moeite hebben het Hielpers te 
verstaan. In deze taal zijn vooral Scandinavische invloeden terug te vinden. Het 
wordt nog steeds door veel Hindeloopers gesproken en met name in de 
Leugenbank (te vinden aan de haven, voor de sluiswachterswoning) kunt u er 
kennis mee maken. Maar de Hindeloopers zullen u meestal in uw eigen taal 
aanspreken, vooral ook omdat er hier een grote gastvrijheid bestaat ten 
aanzien van toeristen en andere anderstaligen. 
Een eerste kennismaking met deze taal vindt u in het Hylper Folkslyd, afgedrukt 
op de binnenzijde van de omslag van dit boekje. (de vertaling is te vinden op de 
achterzijde van de omslag) 
 

SOCIAAL/CULTUREEL LEVEN 

 
Er is hier een uitgebreid sociaal en cultureel leven, zoals u verder in dit boekje 
zult zien. De vele verenigingen en clubs zullen u van harte welkom heten als u 
belangstelling toont, niet alleen als deelnemer en/of lid, maar ook als eventueel 
bestuurslid. 
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VERENIGING PLAATSELIJK BELANG 

 
Tot slot willen wij u graag informeren over onze eigen Vereniging Plaatselijk 
Belang Hindeloopen. Deze vereniging werd in 1981 opgericht en staat sinds 
2004 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zoals de naam al aangeeft  is 
de doelstelling “de algemene belangen van de inwoners van de stad 
Hindeloopen en haar leden te bevorderen”. Daarbij trachten wij bij de gemeente 
en bij diverse instanties de spreekbuis van de plaatselijke bevolking te zijn.   
Informatie over de activiteiten van Plaatselijk Belang vindt u in onze  Hylper 
krant “Uus Likje Wraald”  die maandelijks verschijnt. 
Onder Plaatselijk Belang vallen vier werkcommissies, die op de jaarvergadering 
verantwoording afleggen over hun activiteiten. Deze werkcommissies, die 
verderop in dit boekje zijn terug te vinden,  zijn: 
Stadskrant Uus Likje Wraald, Kulturele Kommissie, Sinterklaascommissie, 
Commissie De Hindeloop. 
 

NADERE INFORMATIE 

 
In de hoop u op deze wijze nader geïnformeerd te hebben over een aantal 
belangrijke zaken in ons stadje willen wij deze welkomstgroet afsluiten met u 
nogmaals heel veel woonplezier in Hindeloopen toe te wensen. Wij hopen dat u 
zich hier snel thuis zult voelen. 
Achterin dit boekje vindt u een formulier om lid te worden van Plaatselijk 
Belang en/of abonnee van “Uus Likje Wraald”. 
Heeft u vragen dan kunt u zich altijd wenden tot één van onze bestuursleden. 
In dit boekje treft u ook een formulier aan ”Ut Haimerstik”, waarop u schriftelijk 
nadere informatie kunt vragen en op- of aanmerkingen kunt plaatsen. 
(Zie ook onze website: www.hindeloopen.nl)  
 

HET BESTUUR 
 
1. Saco Eekma 
2. Grietje Koldewijn, secretaris 
    Meenscharsweg 14  
    Emailadres: Pbhsecretariaat@gmail.com   
3. Arend Hobma 
4. Durk van Tuinen 
5. Karel de Jong 
6. Sander van Elselo 
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Hylper krant “Uus Likje Wraald” 

(Onze kleine wereld) 
Uus Likje Wraald is een informatieblad, bestemd voor de inwoners van 
Hindeloopen. Het blad verschijnt sinds september 1991, tien maal per jaar en 
iedereen die dat wil kan zich op het blad abonneren. Bijna elke inwoner van 
Hindeloopen is nu geabonneerd op het blad en ook velen buiten Hindeloopen. 
Verenigingen, clubs, stichtingen enz. binnen Hindeloopen kunnen  maandelijks 
hun bijdrage leveren. Inwoners kunnen tevens hun nieuwtjes  en/of foto’s laten 
plaatsen. De redactie bestaat uit vrijwilligers en heeft ook  haar inbreng bij het 
tot stand komen van het blad. Tegen een (kleine) vergoeding is het mogelijk 
om een eenmalige- of een jaar-advertentie te plaatsen, het blad heeft 
momenteel een oplage van 500 exemplaren 

geschiedenis 

In de jaarvergadering 1989 van de Vereniging Plaatselijk Belang Hindeloopen  
werd op initiatief van  enkele inwoners besloten om een stadskrant op te 
richten. De informatievoorziening aan de bewoners van Hindeloopen was 
onvoldoende en het nieuwe blad was bedoeld om dat te verbeteren.  Inmiddels 
is de krant uitgegroeid tot een blad waarin het wel en wee van alle inwoners 
wordt weergegeven. 

redactieadres 
Heeft u vragen of wilt u kopij aanleveren dan kan dat  
per mail: uuslikjewraald@outlook.com  
per brief: p/a Kleine Weide 4, 8713 KZ  Hindeloopen 
telefonisch: 0645620768  
 
 
 

Omroep Súdwest 
 Nieuws uit zuidwest Friesland 

Uw lokale omroep voor de gemeente Súdwest-Fryslân 
                                 televisie-radio-internet 

Radio: Ether 105.4 FM;kabel analoog 99.4;digitaal 915  
TV kabel: analoog kanaal 7; digitaal kanaal 40 (via Ziggo) 

www.omroepsudwest.nl 
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Stichting tot Behoud van 
Immaterieel Erfgoed 
Hindeloopen: 
Eind 2011 is de Stichting tot Behoud van 

Immaterieel Erfgoed Hindeloopen opgericht. Toekomst geven aan immaterieel 
erfgoed is zorgen dat de tradities telkens weer van generatie op generatie 
worden doorgegeven en eigen gemaakt. Hindeloopen heeft  een rijke 
geschiedenis en een goed netwerk van mensen en organisaties die zich 
verantwoordelijk voelen voor het in stand houden en doorgeven van het 
Hindelooper erfgoed. 
De Stichting tot Behoud van Immaterieel Erfgoed Hindeloopen is bezig met een 
project waarin de zorg voor immaterieel erfgoed in Hindeloopen wordt opgezet 
en waarin een structuur wordt ontwikkeld om de deelname er aan te 
verankeren. 
Het doel van het project is om een structuur op te zetten waarbij de participatie 
aan het Hindelooper immaterieel erfgoed wordt bevorderd en nieuwe generaties 
worden betrokken bij het in stand houden van de Hindelooper cultuur. Dit willen 
we bereiken door: 
1. Het betrekken van de Hindelooper bevolking  
2. Inventariseren van de specifieke gewoonten en gebruiken 
3. Documenteren van het historisch en hedendaags verhaal, maar ook van              
    de kennis  en vaardigheden 
4. Doorgeven aan volgende generaties (Safeguardingsstrategie) 
Het Hindelooper Immaterieel Erfgoed heeft inmiddels een plek gekregen op de 
Nationale Inventaris van het Immaterieel Erfgoed in Nederland. Een volgende 
uitdaging voor het bestuur is om op de internationale inventarislijst van de 
UNESCO te komen. 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit: 
Piet Sprik :     voorzitter;  Arnold Eekma : 1e secretaris 
Tineke Blom : 2e secretaris; Jelle Brouwer : penningmeester 
Pieter Bult :    projectleider; Pieter Bootsma : bestuurslid  
Jelle Smid jr : bestuurslid, webmaster   
 
 
Voor nadere informatie met betrekking tot de stichting wordt u verwezen naar 
de website: www.immaterieelerfgoedhindeloopen.nl                          
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Peuteropvang De Kobbe 
 

Kids First COP Groep biedt een veilige en avontuurlijke plek voor 2-4 jr 
 
Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. 
Peuters hebben de behoefte om hun omgeving uit te breiden. De 
peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de 
ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Peuters 
kunnen experimenteren met materialen zoals verf, papier, lijm, klei en 
zand en er is aandacht voor expressie, beweging en taal. Er worden 
liedjes gezongen, verhalen voorgelezen en spelletjes gedaan. Dit alles 
in een 3-talige omgeving, op de peuteropvang is aandacht voor het 
Fries, Nederlands en het Hylpers.                                                                                            
We bieden peuteropvang op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend                             
van 8:30 -11:30 uur                                                                                         
Er wordt gewerkt met twee pedagogisch medewerkers per dagdeel en 
er is een vrijwilliger.                                                                                                    
Voor meer informatie kunt u altijd even langskomen op de 
peuteropvang of contact opnemen met Kids First COP Groep 
 
PO De Kobbe 
Hanzestraat 19 (voormalige brandweerkazerne) 
Hindeloopen 
Tel: 06-22048900 
Kids First COP Groep: 088-0350400 
 
 
 
 
 

 

de ULE Buitenschoolse Opvang 
 
Voor nadere informatie zie www.de-ule.nl  
   

 
   
 
 
   



 
                                                      

 
 
 

  A.B.B.S. De Skulpe 
 

De Skulpe is de basisschool van Hindeloopen. 
 
De Skulpe, speciaal voor jou! 
  
De Skulpe is een algemeen bijzondere basisschool. Dit houdt in dat ons 
onderwijs uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en 
maatschappelijke stromingen. De Skulpe is een school waar kinderen werken en 
leren, een veilige plek waar ze zich kunnen ontwikkelen op 
zelfvertrouwen, kennis, sociale vaardigheden en positief gedrag. De school wil 
een omgeving zijn waar ieder kind met plezier naar toe gaat.
 
Basisschool De Skulpe valt onder de stichting Gearhing en vormt samen met De 
Meiboom in Warns en De Pipegaal in Workum één onderwijsteam in deze regio.
We werken nauw samen en maken gebruik  van elkaars expertise en kennis.
 
De school is gevestigd in een goed en ruim gebouw met ee
gymnastieklokaal. De Skulpe wordt bezocht door zo’n 100 kinderen. We werken 
meestal met vier combinatieklassen: groep 1/2, groep 3/4, g
7/8. Er zijn zeven deskundige leerkrachten die gezamenlijk het onderwijs 
verzorgen. Bovendien is er een schoolassistente en een intern begeleider 
werkzaam op de school. 
  
De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door De Ule (
Tevens is er een servicepunt van de bibliotheek, de zogenaamde Lytse Byb, 
aanwezig op school (www.ontdekdebieb.nl). Alle kinderen kunnen gratis lid 
worden van deze Lytse Byb. 
 
Mocht u eens een kijkje in de school willen nemen dan bent u van harte 
welkom! Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Jella van Seters, 
directeur van het onderwijsteam,  of Anke Kloosterman, lo
De Skulpe, telefoonnummer 0514-  521510. Ook kunt u mailen naar 
jella.van.seters@gearhing.net of anke.kloosterman@gearhing.net
 
Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken www.deskulpe.nl
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Sinterklaascommissie Hindeloopen 

 
Deze commissie organiseert de jaarlijkse Sinterklaasintocht op 
5 december voor kinderen t/m groep 8. 
In september beginnen de  eerste voorbereidingen zoals thema 
bedenken, vrijwilligers oproepen, kado’s bestellen, om het jaar 
een activiteit voor groep 7en 8 bedenken.  
 
Om het jaar is er voor groep 7en 8 een speurtocht door 
Hindeloopen waarvoor ook vrijwilligers opgetrommeld worden. 
Tevens wordt er jaarlijks collecte gelopen en worden 
ondernemers aangeschreven voor een financiële bijdrage. 
Hiervan worden de kado’s, snoepgoed, schmink, zaalhuur e.d. 
betaald.   
 
Voor iedere groep is 1 tot 1.5 uur gereserveerd om voor 
Sinterklaas iets voor te dragen, zingen, dansen, tekeningen, 
waarna zij uit handen van Sinterklaas en Zwarte Piet 
persoonlijk een kado krijgen overhandigd. De leerkrachten 
begeleiden de kinderen hierbij. 
 
Na afloop brengen Sinterklaas en Zwarte Piet nog een kort 
bezoekje aan de oudste en de jongste inwoner en aan zieke 
kinderen. De baby’s krijgen een kado via een broertje of zusje 
en anders brengt één van de commissieleden het kado bij de 
ouders. 
 
De commissie wil ieder jaar Sinterklaas en zijn gevolg een 
onvergetelijke dag in Hindeloopen bezorgen. 
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Viswijvenkoor Grietje Sprot 
 

`Wie moet er nog háring?' `Wie moet er nog  sprót?' 
 
We zijn opgegroeid aan de waterkant. 
We houden van vis en van zingen en zo 
is het gekomen. Eind 1993 is het 
Viswijvenkoor Grietje Sprot opgericht. 
Op ons zilte repertoire staan liedjes over vis, over de zee, 
over vissers en zeelui. En, niet te vergeten, over de liefde, 

vreugde en verdriet. We begeleiden ons zelf o.a. op accordeon en trekzak. We 
dragen werkkleding, zoals die ook door de vissersvrouwen rond 1920 in de 
verschillende Nederlandse kustplaatsen gedragen werd. 
Wij verschijnen graag op haven- en straatfestiviteiten, visserijdagen en andere 
evenementen. 
Contactpersoon PR:  
Ellen Kingma  Koeweg 3 8715 JW Stavoren  0514-681989 
Inlichtingen en boekingen: 
Dieuwke de Vries. (0515-421360) of via de website van Grietje Sprot,  
www.grietjesprot.nl.  
 

Hindelooper Zeemanskoor 
Auke Wybesz 

 
Het Hindelooper zeemanskoor Auke Wybesz is opgericht 
in maart 2005 en bestaat uit 2 accordeonisten en 36 
zangers. Het koor is vernoemd naar de eerste 
hindelooper kapitein die met een fluitschip naar Sint 
Petersburg voer. Het koor brengt, in zo authentiek 
mogelijke kledij, bekende en minder bekende 

zeemansliederen ten gehore. Friese, nederlandse, engelse, ierse en duitse 
liederen staan op het repertoire. Op een enthousiaste en aanstekelijke manier 
wordt het publiek vermaakt en de ervaring leert dat menigeen vrolijk mee 
begint te zingen. 
Het koor heeft inmiddels talrijke sfeervolle optredens op haar naam staan. Bij 
(maritieme) festivals, bij speciale gelegenheden en in vele centra voor ouderen 
is het koor een graag geziene gast. Vaak wordt het koor ook speciaal 
uitgenodigd om een optreden te verzorgen. 
Het sociale aspect is voor alle zangers van grote waarde en vergroot het plezier 
tijdens de repetities en de optredens. Het koor oefent iedere 14 dagen op 
woensdagavond onder leiding van een dirigent in "de Foeke". 
Op de website van Auke Wybesz (www.aukewybesz.nl) vindt U verdere 
informatie over het zeemanskoor en kunt U het koor boeken. 
Ook via twitter (@aukewybesz) kunt U ons volgen. 
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Folkloristische Zang- en 
Dansgroep Aald Hielpen 

Aald Hielpen, één van de oudste klederdrachtgroepen 
in Nederland, werd opgericht in 1912. De kleurrijke 
klederdracht, de bijzondere liederen en de oude 
gebruiken en gewoonten van Hindeloopen mochten 
volgens de oprichters niet verloren gaan.  
Met deze doelstelling in gedachten geeft Aald Hielpen 

op een eigentijdse manier, regelmatig voorstellingen in binnen- en buitenland.  
 
Gemiddeld trekt de groep hiervoor 30 keer per jaar het Hindelooper kostuum 
aan. De afgelopen jaren danste Aald Hielpen in heel veel landen: van Japan tot 
Amerika en van Zweden tot Spanje. De meeste optredens vinden nog steeds 
plaats in Nederland. Aald Hielpen treedt op bij dorps- en stadsfeesten, in 
verzorgingshuizen, tijdens een culturele avond, bij openingen en congressen, of 
op bruiloften en partijen. Maar ook in Hindeloopen, onze plaats van herkomst, 
kunt u ons elke zomer een paar keer op het knusse Vondelingenplein of op de 
gezellige Havenkade zien dansen. Wij hopen u een keer bij een van onze 
voorstellingen te mogen begroeten. 
 
Aald Hielpen heeft momenteel ongeveer 30 leden. Nieuwe leden zijn altijd van 
harte welkom. Om lid te kunnen worden, hoeft u helemaal nog niet te kunnen 
dansen. Een beetje maatgevoel is wel gemakkelijk bij het leren van de dansen. 
Onze ervaring is dat eigenlijk iedereen volksdansen kan leren. Voor uitbreiding 
van de muziekgroep zoeken wij muzikanten die viool, contrabas, fluit(en), 
accordeon en / of ritme-instrumenten als gûfe (rommelpot), trommel, 
stampstok, bultkarkas, enz. kunnen bespelen. Wij hopen ook nog muzikanten te 
vinden, die het een uitdaging vinden om bijzondere instrumenten als een 
draailier of noardskebalke te bespelen. Wilt u meer weten? Neem dan contact 
met ons op. 
  
U kunt ons echter ook steunen door donateur te worden van onze vereniging. 
De minimale bijdrage is € 5,- per jaar. U ontvangt dan ieder jaar een 
Nieuwsbrief.  
 
Folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen  
  
 www.aaldhielpen.nl; email: info@aaldhielpen.nl  
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Trekharmonicaclub Hindeloopen 

 

 

                                                                                                                             

De Trekharmonicaclub Hindeloopen is door een 
aantal mensen waarvan onder meer ons in 
Hindeloopen woonachtige lid Siebe Sikma  op 1 
November 1993 opgericht met als doel het 
bevorderen van het spelen op de Trekharmonica 
ook wel Trekzak genoemd en heeft in zijn 
relatief korte bestaan in de zuidwesthoek van 

Friesland  een goede naam opgebouwd, zodat er in het seizoen 2004-2005 zo`n  
85 cursisten waren en 15 donateurs. Ook in 2010 heeft de club 41 cursisten op 
verschillende niveau`s van beginners tot gevorderd en vergevorderd en zo`n 
30 donateurs. Het aantrekkelijke van het leren spelen op de Trekharmonica is 
dat het niet noodzakelijk is om noten te kunnen lezen, waardoor men na een 
paar lessen al een versje kan spelen. Men moet wel beschikken over een 
instrument. Dit kan een eigen instrument zijn maar U kan er eerst ook één 
huren. Dus lijkt het U leuk om muziek te maken en wilt U kennis maken met dit 
mooie instrument kom gerust eens langs op één van onze oefenavonden op de 
woensdagavond in Gemeenschapscentrum “De Foeke “ in Hindeloopen. Graag 
tot ziens bij onze gezellige club van  Trekzakkers in Hindeloopen.                
Voor nadere info: Geertje en Siebe Sikma tel. 0514-521838                                                    
of Bart Smink tel. 0514-571371        

 

SCHAAKCLUB NIJ LIBBEN 
 

Schaakclub Nij Libben te Hindeloopen is opgericht in 1968 
       

De clubavond is op dinsdag te 20 uur in Restaurant de Brabander. 
Info bij J.Klaaren tel. 0514-521402 

 
 
 



Kulturele Kommissie Hindeloopen
 

 
De kulturele kommissie organiseert van september tot mei diverse culturele 
evenementen zoals film, thema-avonden met een band, een kind
en gezellige middagen voor de ouderen. Wij proberen elk jaar iets op het 
programma te zetten voor iedere generatie. 
 
Contactpersoon: Petronella van Gent 0514-523115; p.v.gent@hotmail.com
Bestuurslid: Bertus van der Veen.  
 
 

Hindelooper Christen Vrouwen
 
Van september tot maart wordt maandelijks op (meestal) de 3e woensdag 
vergaderd. Een verscheidenheid aan sprekers wordt uitgenodigd om op die 
manier een afwisselend programma aan haar leden te kunnen bieden.
Voor informatie Elly Sprik (presidente), Kreilerstraat 23, 8713 JB Hindeloopen
(0514-521871) of Coby Valk (secretaresse), Spinhuisstraat
Hindeloopen (0514-521976). 
  

 
Protes

Gemeente 
Hindeloopen

 
De Grote Kerk van Hindeloopen 
staat aan de Kerkstraat 1. 
Predikant: ds.A.J.Nicolai
Ringstraat 2,8715 JX 
Stavoren,(0514851635)
Info m.b.t. de diensten: zie de 
website: pg-
Scriba: E. Sprik
Kreilerstraat 23, 8713 JB 
Hindeloopen (0514
Koster: J.D.Klaaren, Oude Weide 
9, 8713 KX  

521402) 
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Kulturele Kommissie Hindeloopen 

ommissie organiseert van september tot mei diverse culturele 
avonden met een band, een kinderprogramma 

. Wij proberen elk jaar iets op het 

p.v.gent@hotmail.com. 

Hindelooper Christen Vrouwen 

maandelijks op (meestal) de 3e woensdag 
vergaderd. Een verscheidenheid aan sprekers wordt uitgenodigd om op die 
manier een afwisselend programma aan haar leden te kunnen bieden. 
Voor informatie Elly Sprik (presidente), Kreilerstraat 23, 8713 JB Hindeloopen 

(secretaresse), Spinhuisstraat 5, 8713 KE 

Protestantse 
Gemeente 

Hindeloopen 

De Grote Kerk van Hindeloopen 
at aan de Kerkstraat 1.  

ds.A.J.Nicolai, 
Ringstraat 2,8715 JX 
Stavoren,(0514851635) 
Info m.b.t. de diensten: zie de 

-hindeloopen.  
E. Sprik-Dijkstra, 

Kreilerstraat 23, 8713 JB 
Hindeloopen (0514-521871). 
Koster: J.D.Klaaren, Oude Weide 
9, 8713 KX  Hindeloopen (0514-    
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Ouderensoos Hindeloopen 

 
 
De ouderensoos wordt `s winters gehouden. We beginnen in oktober en 
eindigen in maart. Onze soos heeft ongeveer 30 leden. 
 
We hebben een heel gevarieerd programma, zoals cabaret, lezingen, dia's. Ook 
doen we spelletjes en zingen we met elkaar. Sinterklaas en Kerst wordt ook 
gevierd. 
Ook maken we geregeld uitstapjes. Het seizoen wordt afgesloten met een reisje 
in april. Eén keer in het seizoen eten we met elkaar snert of stamppot. Het is 
altijd erg gezellig en we hebben een grote opkomst. 
 
De soosmiddagen worden om de 14 dagen op donderdagmiddag gehouden in 
gebouw Irene op de Nieuwstad. We beginnen om 14.30 uur. Als u zin heeft kom 
gewoon eens een keertje langs. U bent van harte welkom. 
Ook kunt u inlichtingen vragen bij: 
 
Woltje Borneman  tel. 521564 
Pietje Geertsma  tel. 522732 
Eef van Oest  tel. 523647 
Anneke Smid  tel. 522451 
  

 
 

Meer Bewegen Voor Ouderen  
(MBVO) 

 
 
 
 
MBVO wordt elke woensdagmorgen gehouden in Gemeenschapscentrum De 
Foeke. De aanvangstijd is 9.30 uur. 
De lessen worden gegeven door mevr. Coby Walstra. Bent u 55-plusser dan 
kunt u meedoen. U kunt vrijblijvend een keertje mee gymmen of gewoon 
kijken. 
Er wordt veel plezier gemaakt. 
Inlichtingen kunt u krijgen bij Tonny Koldewijn, tel. 522783 
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Stichting Stadsherstel 
Hindeloopen 

 
Stichting Stadsherstel Hindeloopen - opgericht 3  
december 1970 – heeft als doel: 
 
“het oude stadsschoon van Hindeloopen zo goed   

mogelijk te bewaren of weer in oude glorie te doen 
herstellen” 
 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door panden in eigendom te 
verwerven, restauraties van historische of cultuurhistorisch belangrijke panden 
zoveel mogelijk te stimuleren, ontwikkelen van projecten die bijdragen aan het 
historisch stadsschoon.  
Jaarlijks stelt de Stichting een stimuleringsprijs van € 500,00 ter beschikking 
aan diegene(n) die op bijzondere wijze in restauratie/vernieuwbouw van een 
pand uitvoering hebben geven aan de doelstelling van onze stichting. 
Het bestuur is samengesteld uit leden die breed georiënteerd zijn op het terrein 
van maatschappelijke en/of culturele organisaties. Daarnaast hebben de leden 
ook een sterke affiniteit met Hindeloopen en de doelstelling van de stichting.  
 
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Stichting:  
www.hindeloopen.org 
Secretariaat: Tuinen 18, 8713 KM  Hindeloopen Tel. 0514-521508; 
email: secretaris@hindeloopen.org  

 
Tourist Information Hindeloopen 

 
Het hoofddoel van Tourist Info Hindeloopen is het bevorderen van de 
toeristische belangen van Hindeloopen en omgeving. 
Dit doen we onder meer door het open houden van het toeristenkantoor in 
Hindeloopen, het onderhouden en bekendmaken van de websites 
www.touristinfohindeloopen.nl en www.frieseijsselmeersteden.nl , die zorgen 
dat de aangesloten leden bekend zijn bij de toerist. Dit gebeurt o.a. door middel 
van de infozuil op de haven en het organiseren van diverse activiteiten. 
Ook kunt u bij ons kantoor terecht voor Irischèques, fiets- en wandelroutes, het 
huren van fietsen, de 11-stedenroute, plattegronden en natuurlijk informatie 
over Hindeloopen en omgeving. 
Ons kantoor is op de Nieuwstad 26, 8713 JL Hindeloopen. 
Tel.: 0514-851223 (in de wintermaanden per mail bereikbaar). 
E-mail: info@touristinfohindeloopen.nl   
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Museum Hindeloopen 
  
 
 

Voor het beleven van de rijke historie en wooncultuur van 
Hindeloopen bent u van harte welkom in Museum 
Hindeloopen. 
 
In Museum Hindeloopen zijn de sporen uit het rijke 
verleden van het voormalige Zuiderzeestadje op een 
smaakvolle wijze tentoongesteld. In meerdere vertrekken 
maakt u kennis met de Hindelooper dracht, het 
Hindelooper schilderwerk en de kleurrijke interieurs. Maar 
ook aan latere ontwikkelingen wordt in het museum 
aandacht besteed.  
 

Drie eeuwen geleden was Hindeloopen uitgegroeid tot een belangrijke 
handelsstad. Met een grote vloot van ruim 100 schepen voeren de Hindelooper 
schippers en hun bemanningen naar de Oostzee en de Baltische staten om daar 
handel te drijven.  
 
Nog steeds is Hindeloopen een aantrekkelijke stad om te bezoeken. Diverse 
oude karakteristieke woningen zijn bewaard gebleven. Ook de haven en de 
structuur van de stad met zijn smalle straatjes en leuke doorkijkjes zijn een 
bezienswaardigheid.  
 
 
Een bezoek aan Hindeloopen zonder een ontmoeting met het roemrijke 
verleden, zoals in het museum gepresenteerd, is een gemiste kans.  
 
Voor meer bijzonderheden zoals exposities, activiteiten en de Vereniging 
Vrienden Museum Hindeloopen: www.museumhindeloopen.nl 
 
Museum Hindeloopen  Openingstijden: 
Dijkweg 1-3 (naast de kerk) 1 april – 1 november 
tel. 0514-521420   ma. t/m za.: 11.00-17.00 uur; 
    zon. en feestd.: 13.30-17.00 uur 
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Vereniging Vrienden Museum Hindeloopen 

 
Op 18 september 2008 is de Vereniging Vrienden Museum Hindeloopen een feit 
geworden. 
In de statuten is het belangrijkste doel omschreven en dat is steun geven aan 
Museum Hindeloopen. Dit doel denken wij te bereiken door:  
 

1. het schenken of in bruikleen geven van voorwerpen aan dit museum; 
2. het wekken van belangstelling voor dit museum; 
3. het uitgeven van publicaties op het gebied van de geschiedenis, 

volkskunde, visserij en alles wat specifiek met de cultuur van 
Hindeloopen te maken heeft.  

 
Het bovenstaande pretendeert zeker niet volledig te zijn maar geeft slechts in 
grote lijnen weer waar een Vereniging Vrienden mee aan de slag kan. Meerdere 
malen is benadrukt dat dit alles niet uitvoerbaar is zonder een brede achterban: 
de leden van de Vereniging Vrienden.  
Binnen de Vereniging Vrienden zijn ondertussen al 4 werkgroepen actief. 
De Werkgroep Activiteiten al enkele jaren door het organiseren van lezingen. 
Maar ook op andere gebieden zijn er werkgroepen, zoals b.v. het rondleiden 
van groepen en het organiseren van kinderactiviteiten. 
Sinds kort is ook een Historische werkgroep bezig op vele terreinen van de 
Hindelooper cultuur, zoals visserij, scheepvaart, schilderwerk e.d.  
Hebt u belangstelling voor een van deze activiteiten en wilt u daadwerkelijk 
meedoen, meldt u dan aan bij de secretaris. 
 
Mocht u mee willen denken met de Vereniging Vrienden en/of mee willen 
werken aan de ondersteuning van het museum, wordt dan lid van de Vereniging 
Vrienden Museum Hindeloopen! De contributie bedraagt minimaal € 15,-- per 
jaar. Hiervoor krijgt u gratis toegang tot het museum, twee keer per jaar een 
nieuwsbrief en korting op de lezingen. Het lidmaatschap is persoonlijk.  
U kunt zich opgeven bij: mevrouw L. van der Wal, Tuinen 18, 8713 KM 
Hindeloopen. Telefoon 0514-521508; 
e-mail: vriendenmuseumhindeloopen@gmail.com   
  
Het bestuur van de Vereniging Vrienden Museum Hindeloopen bestaat uit 
Andries Blom (voorzitter), Luky van der Wal (secretaris/penningmeester), 
Doekele Dijkstra (notulist) en  Riemkje Hoogland-Pitstra. 
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De Foeke is er voor ons allemaal! 
 

De Foeke is hèt gemeenschapscentrum voor 
Hindeloopen. Het gehele jaar is de Foeke open 
voor allerlei activiteiten. Voor alle verenigingen, 
groepen en particulieren in Hindeloopen is de 
Foeke de gelegenheid bij uitstek om iets te 
organiseren. Iedere inwoner van Hindeloopen is 
wel eens in de Foeke geweest voor een feestje, 
een evenement, een gemeenschapsbijeenkomst, 
een vergadering van één van de plaatselijke 

verenigingen of om een andere reden. Hierbij kan gedacht worden aan een 
bruiloft, een grote reünie, een verjaardagsfeest, het Sinterklaasfeest, de 
playbackshows, uitvoeringen en oefenavonden van de koren, dansgroep, het 
skûtsjesilen, de grote disco’s, de kinder- en jeugdfeesten, bingo’s, 
darttoernooien, en vele andere activiteiten. 
De pachter van de Foeke is aangesteld door het bestuur en huurt het 
gemeenschapscentrum van het bestuur. Hij is verantwoordelijk voor alle 
activiteiten, die het gehele jaar door plaatsvinden.  
Gemeenschapscentrum de Foeke is een stichting, die het gebouw in zijn bezit 
heeft. Het stichtingsbestuur is verantwoording schuldig aan de Raad van 
Toezicht. 
Het doel is: “het ter beschikking stellen van zaalruimten aan verenigingen, 
stichtingen en dergelijke en het verrichten van activiteiten op het gebied van de 
horeca en voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”. 
De pachter wil samen met het bestuur stimuleren dat er in Hindeloopen een 
bruisend gemeenschapsleven is door het organiseren van een verscheidenheid 
aan activiteiten voor jong en oud. 
De taak van het bestuur is o.a. er op te letten dat de eisen, die de wet aan een 
gemeenschapscentrum stelt, worden nageleefd. Zo is de brandveiligheid, de 
hygiëne, de toegankelijkheid voor mensen met een verminderde mobiliteit 
gegarandeerd. Bij de opening na een complete facelift van het gebouw heeft de 
destijds verantwoordelijke wethouder aangegeven dat de Foeke volledig voor 
haar taken is toegerust. En dat is nog steeds zo.  
De pachter wil, waar mogelijk, alle wensen van de bevolking en daarbuiten 
honoreren en biedt de gelegenheid voor de verenigingen, organisaties en 
particulieren om van de Foeke gebruik te maken. 
                                                                                                   

Gemeenschapscentrum     DE FOEKE 
Nieuwstad 49 8713 JN  Hindeloopen 

www.defoeke.com  email: info@defoeke.com.   
 
 
sekretaris Bestuur Stichting Gemeenschapscentrum de Foeke: 
Jaap Kruis: 06-39572104. 



Uitvaartvereniging De Laatste Eer
 
In 1925 is De Laatste Eer opgericht in Hindeloopen. Sindsdien streeft de 
uitvaartvereniging er naar de uitvaart volledig naar wens van de overledene en 
nabestaanden te verzorgen. De praktische zorg, zoals aangifte bij de burgerlijke 
stand en voorbereiden van de begrafenis of crematie, wordt door de 
uitvaartvereniging uit handen genomen van de nabestaanden, voor zover die 
wens er is uiteraard. De nabestaanden hebben zo de tijd voor rouw en de eigen 
voorbereiding op het afscheid. Daarbij biedt De Laatste Eer haar diensten aan 
zonder winstoogmerk, zodat alle mogelijke voordelen de leden ten goede 
komen.  
Voor een lage contributie bieden wij naast de praktische hulp een ledenkorting 
en kosteloos gebruik van aanwezige materialen zoals een rijdende baar en een 
plaatkoeling zodat de overledene, indien gewenst, thuis opgebaard kan worden. 
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid als de ouders lid zijn. De uitvaartveren
aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. 
Indien u lid wilt worden, kunt u zich wenden tot de penningmeester: Paulien 
Stallmann-Sprik, Vermaningsteeg 1, 0514-523328.  
Zie ook: www.uitvaartvereniginghindeloopen.nl  

 
 
 
 

KNV EHBO afd. Hindeloopen
  
Is een kleine vereniging met  20 leden.
Als u al in het bezit bent van een EHBO diploma, dan bent u 
van harte welkom, u kunt u altijd aanmelden bij onze 
vereniging. 
Voorheen deden we 6 avonden herhalingscursus
2009 doen we de herhalingscursus op één dag. Dat gebeurt 
in januari of februari. 
  
Mocht u nog geen diploma hebben en u heeft wel interesse 

om een cursus te gaan volgen kunt u ten alle tijden contact
Secretariaat: Gerrit de Jong, Nieuwstad 15, 8713 JK Hindeloopen; 
06-41249278. 
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De Laatste Eer 

In 1925 is De Laatste Eer opgericht in Hindeloopen. Sindsdien streeft de 
naar wens van de overledene en 

nabestaanden te verzorgen. De praktische zorg, zoals aangifte bij de burgerlijke 
stand en voorbereiden van de begrafenis of crematie, wordt door de 
uitvaartvereniging uit handen genomen van de nabestaanden, voor zover die 

den hebben zo de tijd voor rouw en de eigen 
voorbereiding op het afscheid. Daarbij biedt De Laatste Eer haar diensten aan 
zonder winstoogmerk, zodat alle mogelijke voordelen de leden ten goede 

e hulp een ledenkorting 
en kosteloos gebruik van aanwezige materialen zoals een rijdende baar en een 
plaatkoeling zodat de overledene, indien gewenst, thuis opgebaard kan worden. 
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid als de ouders lid zijn. De uitvaartvereniging is 
aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland.  
Indien u lid wilt worden, kunt u zich wenden tot de penningmeester: Paulien 

KNV EHBO afd. Hindeloopen 

leden. 
Als u al in het bezit bent van een EHBO diploma, dan bent u 

aanmelden bij onze 

erhalingscursus, maar sinds 
cursus op één dag. Dat gebeurt 

Mocht u nog geen diploma hebben en u heeft wel interesse 
contact met ons opnemen.  

Secretariaat: Gerrit de Jong, Nieuwstad 15, 8713 JK Hindeloopen;  
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Het Eerste Friese Schaatsmuseum 
 
    * Kleine Weide 1-3  Voor de openingstijden en verdere  
    * 8713 KZ Hindeloopen             bijzonderheden: zie  

    * telefoon: 0514-52 16 83 www.schaatsmuseum.nl/home  
    * info@schaatsmuseum.nl  
Het museum is toegankelijk voor rolstoelgebruikers; er is een aangepast toilet. 
Het museum is te vinden in Hindeloopen, één van de Friese Elfsteden, een 
pittoresk stadje gelegen in de Zuidwesthoek van Friesland. In april 1983 opende 
elfstedenwinnaar Jeen van den Berg het museum, dat gerund wordt door de 
familie Bootsma. 
Het Schaatsmuseum is een particulier museum, dat zich het grootste museum 
mag noemen op schaatsgebied. Tussen de “klûnsteiger” bij de ingang van het 
museum tot en met de finishvlaggen bij de uitgang bevindt zich een bijzondere 
verzameling: schaatsen, originele werkplaatsen voor houtbewerking en een 
smederij, historische gegevens, complete Elfstedentocht-geschiedenis, 
winterdecors en steeds wisselende exposities. 
Tevens bezit het museum de grootste collectie schaatsen en sleeën ter wereld. 
Men kan in het museum op het gebied van de korte baan ook alle informatie 
vinden. Het museum is in het bezit van de grootste schaats ter wereld ( 6 meter 
en 11 cm.), een afgevroren teen en de bijzonderheden van de winnaars van alle 
Elfstedentochten. Wie door het museum dwaalt (500 m² ), zal al snel de sfeer 
van vroeger opmerken. Oude werkplaats, smederijen en lakkerijen doen een 
uniek stukje geschiedenis herleven, hoewel natuurlijk de ontwikkeling van de 
klapschaats niet mag ontbreken. Een bezoek aan Het Schaatsmuseum is voor 
jong en oud meer dan de moeite waard. 
Er is een speciale *Elfstedenzaal* ingericht in het museum. U ziet hier allerlei 
historisch materiaal betreffende de tocht. De winnaars van iedere Elfstedentocht 
hebben hun eigen vitrine. Zo is op overzichtelijke wijze een indruk van elke 
tocht gemaakt. 
Tevens is er veel fotomateriaal aanwezig van de tocht der tochten. De 
afgevroren teen en de stempelkaart van Piet Kleine zijn unieke pronkstukken 
van het museum, maar zo heeft iedere Elfstedentocht zijn eigen verhaal. Deze 
verhalen kunt u terugvinden in het Eerste Friese Schaatsmuseum te 
Hindeloopen. Zo zijn de schaatsen van Willem Alexander, die de tocht in 1986 
uitreed, ook in het museum, evenals de schaatsen van Evert van Benthem, 
waar een stukje uit mist. 
De Elfstedentocht (Fries: Alvestêdetocht) is 
een bijna 200 kilometer lange 
schaatstocht over natuurijs die wordt 
georganiseerd door de Vereniging De Friesche 
Elf Steden.    
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Stichting Vrienden van het Eerste Friese 
Schaatsmuseum 

 
De oprichting van deze Stichting was in 1998 een feit; tijdens de reünie op 18 
januari 1998 werd het 1e bestuur gepresenteerd. 
Als eerste doelstelling heeft de Stichting het behoud van de collectie en het 
(financieel) ondersteunen van het Schaatsmuseum met de grootste 
schaatsverzameling ter wereld. De collectie blijft in particulier bezit. 
De Stichting organiseert veel reünies en de jaarlijkse ledendagen waar diverse 
sprekers aan het woord komen. Vooral de reünies en de tentoonstellingen 
zorgen voor extra publiciteit voor het Schaatsmuseum. 
U kunt al vanaf € 15,00 lid worden van onze Stichting. Voor meer informatie zie 
onze website: www.schaatsmuseum.nl  

 
Fanfare De Lytse Súdwesthoeke 

 

De Lytse Súdwesthoeke; een enthousiaste groep muzikanten uit Stavoren, 
Warns, Molkwar en Hindeloopen die met elkaar veel plezier beleven aan het 
musiceren onder leiding van dirigent Guus Pieksma uit Sneek.  
Elke maandagavond om 19.30 uur komt de fanfare in De Kaap in Stavoren bij 
elkaar om te oefenen.  
 
Ook de jeugd heeft een belangrijke plaats in de muziekvereniging. Naast de 
muzieklessen bij de muziekschool, krijgt de jonge jeugd op maandagavond 
vanaf 18.30 uur tot 19.30 uur als groep les van Guus Pieksma. De jeugd die 
een A-diploma heeft blijft daarna nog een uurtje meespelen met het ‘grote’ 
korps.  
 
De Lytse Súdwesthoeke verleent graag haar medewerking aan kerkdiensten, 
gedenkdiensten en jubilea. Ook worden er met regelmaat concerten gegeven. 
 
Als ondernemende vereniging zijn we altijd op zoek naar nieuw talent, mensen 
die er plezier aan beleven om met elkaar muziek te maken. 
Lijkt het u leuk om ook een instrument te bespelen, dan nodigen wij u graag uit 
om eens kennis te maken op een oefenavond. Of misschien zijn er kinderen die 
graag een muziekinstrument willen leren bespelen,  neem dan contact op met 
Geertje Tijsma in Hindeloopen, secretaresse van de Lytse Súdwesthoeke.  
Email: info@lytsesudwesthoeke.nl  
Website: www.lytsesudwesthoeke.nl  
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Voetbalclub S.V. Hielpen 

 
 

Voetbalclub SV Hielpen is opgericht op 25 november 
1966.  
Vanaf het seizoen 1967 / 1968 deed Hielpen voor 
het eerst mee in de competitie van de F.V.B 
(Friesche Voetbal Bond) Men speelde toen op het 
voetbalveld achter de Westerdijk aan de voet van 
het IJsselmeer. Er was aldaar geen kantine, wel 
stond er een gebouwtje met 2 kleedkamers en een 
kleedkamer voor de scheidsrechter. Men moest zich 
behelpen met koud stromend water, wat via een 
slang over de dijk vanuit Skipshelling Blom werd 
aangeleverd. De thee werd verzorgd door de 

Kastelein van café de Smickel, gelegen aan de Nieuwe Weide. Na afloop van de 
wedstrijd ging men naar dit café voor de 3e helft. 
 
Vanaf 1 november 1975 verhuisde SV Hielpen naar haar nieuwe complex, 
gelegen aan de rand van Hindeloopen. Het was een hele verbetering, een 
kantine, kleedboxen met douche gelegenheid en opslagruimte. 
 
Thans, 1 januari 2017, zijn er 100 leden waarvan 70 spelende leden, verdeeld 
over 2 senioren elftallen, Jeugd JO9-1, Jeugd JO11-1 en Jeugd JO11-2.  
Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij de secretaris 
Jelmer Bokma, e-mailadres: jelmerbokma@gmail.com 
Bezoek ook onze website www.svhielpen.nl voor actuele informatie en 
uitslagen.  
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Biljartvereniging B.C.de Brabander 
 

 
 

Speellocatie: Café De Brabander 

Nieuwe Weide 7 
8713 J D Hindeloopen 
Tel: 0514-521278 
Bestuur: 
Voorzitter: vacant 
Penningmeester: Jeroen van Middelaar, 06 25127725 

Secretaris: Sjaak Smid, 06 21454409 
Wedstrijdleider Catrinus Smid 0514-523623 
Momenteel heeft de club 26 leden. 
Speelavond is donderdagavond tussen 19.00 uur en 23.00 uur  
Op de vrijdagavond hebben we regelmatig uitwisselingen met andere clubs. 
Voor informatie of  nieuwe leden graag contact opnemen met  Catrinus Smid. 
 
 

 
 

 
Damesbiljartvereniging “De Stoten” 

 
 

Sinds oktober 2001 bestaat de biljartclub de "Stoten". Zo'n 20 
dames spelen gedurende het winterseizoen op de 
woensdagavond een competitie in Café De Brabander. 
Onze doelstelling is om gezellig met elkaar het biljarten onder 
de knie te krijgen. Nieuwe leden worden begeleid door de 
dames en zo nu en dan wordt er door een prof lesgegeven. 

Nevenactiviteiten zijn bijvoorbeeld: het meedoen aan de Playbackshow, een 
loterij rond de kerstdagen en een gezellig avondje uit met zijn allen. 
Contactpersonen zijn Tonny Koldewijn (voorz.), Jutta Mulder (secr.) en Jackie 
Riezebos (penn.)  Zij vormen het bestuur en bij hun kun je terecht voor 
informatie of kom eens kijken op een woensdagavond. 
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Dartclub Garuda’s 
 

 
Dartclub Garuda’s heeft op dit moment 2 teams die 
competitie spelen:  teams in de 2e divisie. 
We spelen onze thuiswedstrijden in 
gemeenschapscentrum de Foeke. Elke dinsdagavond 
spelen we competitiewedstrijden, de ene keer thuis en de 
andere keer uit. 
Als we thuis spelen beginnen we om 8 uur. 
Voor mensen die geïnteresseerd zijn, kom gerust eens 
langs op dinsdagavond. 
Ook nieuwe leden zijn van harte welkom; hiervoor kun je 
contact opnemen met Foppe Stallmann, de beheerder van 

de Foeke, of kom even langs in de Foeke. www.defoeke.com.  
 

 
 

Stichting Jûngfòlk Hielpen 
 
 
Stichting Jûngfòlk Hielpen is opgericht 
voor, door en met medewerking van 
jeugd en jongeren van Hindeloopen en 
de directe omgeving. Onze stichting 
organiseert elk jaar verschillende 
activiteiten voor en met de jeugd. Vaste 

activiteiten zijn o.a. de Koningsdag, Zomerpret en de Kerstmarkt. Daarnaast 
worden er nog vaak extra activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een 
skelterrace, jongens/meiden middagen, computercursus voor ouderen 
en verschillende kunst en sport projecten. Naast de activiteiten zet Stichting 
Jûngfòlk Hielpen zich ook in voor de belangen van de jeugd en jongeren van 
Hindeloopen, denk hierbij maar aan het hebben van een jeugdsoos/eigen 
plek en speeltuin/attributen in de stad. 
Bestuursleden:Sybrand Kruis, voorzitter; 
                       Elske Folmer,   penningmeester; 
           Klaaske Eekma, secretaris.  
 
Contact: e-mail: jungfolk@hotmail.com   
Internet: www.jungfolk.nl 
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IJsclub Hielpen 

 
In 2017 wordt het 150-jarig jubileum 
gevierd omdat in de reglementen als 
oprichtingsdatum van de IJsclub staat: 3 
maart 1867. 
Maar in 1941 werd het 75-jarig jubileum 
gevierd omdat als oprichtingsdatum 13 
januari 1866 werd genoemd. 
In het oudst bewaard gebleven notulenboek 
staat weer een andere datum, namelijk 12 
januari 1893, waarop toen het 25-jarig 

jubileum werd gevierd. 
De exacte datum is dus niet bekend, maar wel de oprichters: Lourens de Vreeze 
en Abe Kat. 
Een vaste IJsbaan heeft de club nooit gehad, er werden wedstrijden 
uitgeschreven waar het ijs vertrouwd en in goede staat was. Rond 1930 vonden 
er enkele wedstrijden plaats op ’t Leeg, een stuk land nabij de brug van de 
Madenlaan, tussen het huidige fietspad en de spoorlijn. Als de herfst 
overvloedige regenval bracht, liepen de weilanden naast de Westervaart onder 
water, vanaf het vogelpark van Hannie Dikkes tot voorbij Schuilenburg. Als de 
vorst inviel werden daar wedstrijden gehouden bij de boerderij van Jelle 
Feenstra, nu camping Hindeloopen. Andere locaties waren o.a. Indijk, Zijlroede, 
Oude Haven, op het IJsselmeer bij de Jachthaven, Ids z’n hoofd en bij het grote 
strand. 
Traditioneel start de IJsclub met een kortebaanwedstrijd voor kinderen van de 
lagere school. Verder organiseert de IJsclub: kortebaan-kampioenschappen van 
Hindeloopen; estafette; marathon; priksleewedstrijden voor junioren en 
senioren.  
Als de winter lang aanhoudt: Arresleewedstrijden; Hindelooper ijsfeest met o.a. 
priksleewedstrijden voor dames en heren in Hindelooper klederdracht, 
schoonrijden. 
Ook worden er tochten georganiseerd o.a. Haanmeertocht; Hindeloopen-
Molkwerum-Koudum; Zuidwesthoekrandtocht. Op het IJsselmeer: Hindeloopen-
Makkum en Hindeloopen-Molkwerum. 
Ook heeft de IJsclub een Koek en Zopiewagen. 
Als opslagruimte heeft de ijsclub een eigenhandig gebouwde schuur nabij het 
parkeerterrein “De Mékûljes” met de naam “it Teihok”. 
 
Inlichtingen IJsclub bij de secretaris: Gerke de Jong, 06-81312940; zie ook 
www.ijsclubhindeloopen.nl  
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Boogschutters Hindeloopen 
  

 
 
Deze handboogschietvereniging bestaat sinds 
januari 2016 en is er voor jong en oud. 
En omdat het zo’n leuke sport is hebben we 2 
schietavonden, donderdag en vrijdag.  
‘s Winters zijn de schutters in de Foeke te vinden. 
De rest van het jaar wordt er buiten geschoten.  

Onze boogschutters geven ook demonstraties en verzorgen feestjes, zoals 
verjaardagen, personeelsuitjes en familiereünies. We hebben een laag tarief 
voor het lidmaatschap en houden van gezelligheid en sportiviteit.  
Voor informatie kunt u contact opnemen met Laura Borneman 
(penningmeesteres) of Lars Kossen (materiaalmeester en bogenbouwer).  
 
Lars Kossen 0654387525,  houtscheepmaker@gmail.com 
Laura Borneman 0642576330, siepenlaura@home.nl 
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Skûtsjesilen in Hindeloopen 
 

  
In 1981 is in restaurant de Hinde in Hindeloopen 
de IFKS (Iepen Fryske Kampioenskippen 
Skûtsjesilen) opgericht en vanaf 1982 worden 
jaarlijks, eind juli, begin augustus voor de kust 
van Hindeloopen deze wedstrijden met oude 
beurtschepen (skûtsjes) gezeild. 
Er wordt in vier verschillende klassen gezeild en 
de wedstrijd duurt een week, steeds in andere 
wedstrijdplaatsen. Meestal doen er zo'n 60 

skûtsjes mee. 
Op vrijdagavond is de officiële opening van de kampioenschapsweek. De 
openingswedstrijd is altijd op zaterdag in Hindeloopen. 
De plaatselijke commissie steunt de organisatie van de IFKS en draagt er zorg 
voor dat alles wat er rond de wedstrijd in Hindeloopen gebeurt in goede banen 
wordt geleid.  
 
Wat doet de plaatselijke commissie ? 
Als op vrijdagavond de eerste skûtsjes in de oude haven aankomen, worden ze 
naar hun ligplaatsen geleid. Het is altijd een heel gedoe om de skûtsjes ordelijk 
naar hun plek te begeleiden. De voorbereidingen voor de markt op zaterdag zijn 
dan al in volle gang.  
Het is een feestelijk gezicht om alle bezoekers aan Hindeloopen in een zo vrolijk 
versierde stad te verwelkomen. Veel vrijwilligers zijn op zaterdag al vroeg in de 
weer om de vele bezoekers die naar Hindeloopen komen naar de beperkte 
parkeergelegenheden te leiden, maar ieder jaar lukt het toch weer. 
Op de dijk heeft iedereen een prachtig overzicht over de wedstrijd want er 
wordt  vaak vlak onder de dijk langs gezeild (dit is overigens mede afhankelijk 
van de windrichting). 
Na de wedstrijden is het gezellig op de haven met allerlei muziekgroepen en 
blijven veel mensen nog lang genieten. 
Enkele weken voor de wedstrijdweek wordt huis aan huis een programmaboekje 
verspreid, mede mogelijk gemaakt door de vele plaatselijke sponsors. 
De winnaar en de nummers 2 en 3 van iedere klasse ontvangen na de wedstrijd 
prachtige prijzen, gemaakt door de Hindelooper schilders. Daarna wordt er tot 
in de kleine uurtjes gefeest. 
Op de zondagochtend vertrekken alle skûtsjes weer naar de volgende 
startplaats en zorgt de commissie ervoor dat alles weer is opgeruimd.  
Het bestuur van de plaatselijke commissie IFKS in Hindeloopen bestaat uit: 
Tjibbe de Boer (voorzitter), Gerrit de Jong (secretaris), Han van Beers 
(penningmeester) en Lianne Sikma. 
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       Vereniging Hylper Haven 
 
Het hart van Hindeloopen wordt gevormd door de haven. Vrijwel alle activiteiten 
vinden rondom de haven plaats en voor de toeristen en overige bezoekers van 
Hindeloopen is het de blikvanger bij binnenkomst. In de haven liggen vooral in 
de zomermaanden vele mooie luxe moderne en prachtige oude schepen. De 
wandelpromenade is een juweel om rond te lopen en de zogenaamde “lange 
brug", de wandelpier langs het KNRM gebouw naar de ingang van de haven, 
laat aan het einde zien hoe mooi het IJsselmeer er bij ligt. De exploitatie van de 
Hylper Haven is in handen van de Vereniging Hylper Haven. De doelstelling is 
het aanbieden van een betaalbare ligplaats aan inwoners van Hindeloopen. Niet 
Hindeloopers kunnen als passant de haven en daarmede de stad aandoen. Heel 
veel passanten komen al jaren naar Hindeloopen, ofwel voor een bezoek of wel 
op doorreis naar een van de eilanden. Mede doordat het plezierig liggen is in de 
Hylper Haven is het  ook voor de middenstand een grote bron van inkomsten. 
De langs de haven gelegen horecagelegenheden spinnen er goed garen bij dat 
er zoveel bezoekers  zijn. Per seizoen verblijven er tussen de 4500 en 5000 
schepen in de haven. Het bestuur van de Hylper Haven doet zijn uiterste best 
om de havenzaken in goede banen te leiden.  
Informatie kan worden ingewonnen bij het secretariaat van de vereniging 
 de Noling 9, 8713 LN Hindeloopen. 
 

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 
Hindeloopen 

Op 5 oktober 1911 werd in Hindeloopen een reddingstation van de Noord-
Zuidhollandse Redding Maatschappij opgericht. Vanuit een boothuis op de dijk 
met een helling voor de roeireddingboot werden de eerste reddingen 
uitgevoerd. Na de samenvoeging van de Noord en de Zuid in 1991 ontstond de  
“Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij” (KNRM) en vestigde het 
hoofdkantoor van de KNRM zich in Amsterdam, tegenwoordig in IJmuiden. 
Over het hele land verspreid zijn er 45 stations. Ieder station heeft naast een 
bemanning – die 24 uur per dag oproepbaar is – een bestuur “aan de wal”, de 
“Plaatselijke Commissie”, die diverse zaken voor de bemanningsleden regelt. 
KNRM Station Hindeloopen bestaat uit 25 bemanningsleden (zowel mannen als 
vrouwen) en een plaatselijke commissie die de zaken behartigt voor de 
bemanningsleden van het station. Hindeloopen heeft naast één coördinerend 
schipper diverse bemanningsleden die om toerbeurt schippersdienst draaien. 
KNRM Hindeloopen beschikt momenteel over twee schepen, de “Alida” en de 
“Ineke van Dun – de Meester”. Het voormalige gebouw van het reddingstation 
“de Blauwe Loods” dient momenteel als opslag voor de KNRM. Wel is het het 
meest gefotografeerde gebouw in Hindeloopen en zeer geliefd op menige 
trouwfoto.. Sinds 2012 heeft KNRM het gebouw onderaan de dijk “Spits Schuur” 
in gebruik. Evenals beide boten is dit verblijf ook als schenking verkregen. Meer 
informatie bij secretaris, mevr. M.C. Verhaar 0651902256, 
secretaris@hindeloopen.knrm.nl of via www.knrm.nl.  
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De Hindeloop 
 
In 2014 is het bekende Hindelooper hardloopevenement  “de 
Stratenloop”  in een nieuw jasje gestoken onder de naam  “De 
Hindeloop”. 
De Stratenloop werd 39x georganiseerd door de HSP 
(HylperSportPromotie) tezamen met atletiekvereniging AV 
Horror uit Sneek. Omdat de Stratenloop de enige activiteit was 

van HSP deed het haar naam niet echt eer aan. Daarom is besloten de naam te 
veranderen in “De Hindeloop”. 
De eerste Hindeloop werd in 2014 (op zaterdag 24 mei) gehouden, terwijl de 
avond ervoor voor de Hindelooper schooljeugd de “stratenloop” werd 
georganiseerd: 1 of 2 rondjes door de straten van Hindeloopen. 
In 2017 zal de Hindeloop (op zaterdag 13 mei)  alleen voor  hardlopers 
worden georganiseerd (met als afstanden 5, 11, 16.1 en 21.1 km.), en niet  
voor de wandelaars. 
Start en finish zijn zoals gebruikelijk op de Havenkade; de routes zijn 
grotendeels autoluw en autovrij door de landerijen. Verzorging vindt onderweg 
plaats. 
Zie voor verdere informatie www.dehindeloopers.nl 
en facebook: De Hindeloopers. 
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Aanmeldingsformulier nieuwe abonnee 
 

Noteer mij als abonnee op “Uus Likje Wraald” 
 
Ik wil ook lid worden van Plaatselijk Belang* 
*doorhalen als dit niet van toepassing is. 
 
Naam met voorletters: 
_________________________________________________________ 
 
Adres:__________________________________________________________ 
 
Postcode:_________________  
 
Woonplaats:________________________________________ 
 
Telefoonnummer:_____________________ 
 
E-mailadres: ____________________________ 
 
Rekeningnummer IBAN bank/giro: 
___________________________________________________ 
 
Datum:__________________   
 
Handtekening:______________________________________ 
 
 
De kosten van het lidmaatschap van Plaatselijk Belang zijn voor een 
jaar..…€.6,00  
 
De kosten voor een jaarabonnement (tien afleveringen) zijn: 
Een bezorgabonnement in Hindeloopen: …………………………………………………€.10,00*         
Een bezorgabonnement in Hindeloopen, tvs lid  Plaatselijk Belang:…     €.16,00*         
Een postabonnement buiten Hindeloopen, incl. portikosten:………………… €.20,00*                                 
*doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
 
Het ingevulde formulier svp inleveren of opsturen bij/naar: 
A.Hartholt 
Nieuwstad 41 
8713 JN  Hindeloopen. 
 
Voor het betalen van de abonnementskosten krijgt u een acceptgiro 
toegezonden 
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Ut Haimerstik 
 

Het Hamerstuk: Op dit formulier kunt u vragen, 
opmerkingen, klachten of wensen kwijt aan Plaatselijk 
Belang. Op deze wijze staat u in contact met Plaatselijk 
Belang en krijgen wij een nog beter inzicht  in wat er bij 
u leeft, zodat wij op tijd de juiste aktie kunnen 
ondernemen. Dit formulier is ook op onze website te 
vinden. 
 
Uw naam: 
 
Uw adres: 
 
Uw telefoon: 
 
Uw e-mailadres: 
 
Uw tekst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit formulier inleveren bij de secretaris Vereniging 
Plaatselijk Belang Hindeloopen: Meenscharsweg 14, 
8713 JC Hindeloopen, 
of mailen: Pbhsecretariaat@gmail.com.  
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Foto: D.v.d.Meer, Snekerweerman. 

 
 
 
 
 
 
 



Hindelooper Volkslied 
 
1           2 
Waar is op aarde een land te vinden                     Die nooit ruzie met zijn buren
Dat zo’n voortreffelijke koning heeft        Of wie dan ook zal zoeken
Die in zijn doen en laten         Maar om de vrede te behouden
Altijd op recht en onrecht let?         Altijd wel graag wat wil toegeven.
 
3           4                                                     
Ja, om oorlog te voorkomen         Dan grote machten het hoofd biedt
Als het mogelijk is, eerst zijn best doet        Ja, soms wel aan twee tegelijk,
En als hij dat niet kan krijgen         Die hem in sterkte ver overtreffen
Dan staat, als een paal zo vast.         Want hij heeft maar een heel klein rijk.
 
5           6                                                           
En als de nood dichterbij komt         En met een wenk, als hij het begeert,
En iemand met hem twist,         Meerdere duizenden mannen ziet staan,
Dan ronduit tegen zijn volk durft zeggen        Die zichzelf vrijwillig aanbieden
“Hierboven is mijn lot beslist”         Om voor hem de dood in te gaan.
 
7           8   
  
Dat land is van ons, ’t is onze Koning        Komt, dat we op zijn gezondheid zingen,
Die met deugd zijn troon versiert         Op zijn vrouw en kind(eren), ja ’t hele hof
Laat ons dan nu ook plezier hebben        En allen die ons regeren 
Omdat men vandaag een feestdag viert.        Geluk en zegen, eer en lof!
 
Het “Hindelooper Volkslied” is oorspronkelijk geschreven in 1832 voor de verjaardag van
Koning Willem I. De tekst is in 1905 aangepast bij een bezoek van Koningin Wilhelmina aan
het station van Hindeloopen, toen zij daar op doorreis was. In 2013 is de tekst weer in zijn
            oorspronkelijke versie geplaatst in verband met de troonsbestijging van
                                                  Koning Willem-Alexander. 
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Die nooit ruzie met zijn buren 
Of wie dan ook zal zoeken 
Maar om de vrede te behouden 
Altijd wel graag wat wil toegeven. 

4                                                      
Dan grote machten het hoofd biedt 
Ja, soms wel aan twee tegelijk, 
Die hem in sterkte ver overtreffen 
Want hij heeft maar een heel klein rijk. 

                                          
En met een wenk, als hij het begeert, 
Meerdere duizenden mannen ziet staan, 

illig aanbieden 
Om voor hem de dood in te gaan. 

  

Komt, dat we op zijn gezondheid zingen, 
nd(eren), ja ’t hele hof 

 
Geluk en zegen, eer en lof! 

32 voor de verjaardag van 
ning Willem I. De tekst is in 1905 aangepast bij een bezoek van Koningin Wilhelmina aan 

het station van Hindeloopen, toen zij daar op doorreis was. In 2013 is de tekst weer in zijn 
ging van 
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