
 

 

(beknopt) Verslag bijeenkomst bezoekersraad 24 april 2018 

1. Opening: 

2. Verslag vorige bijeenkomst: 

3. Samenstelling bezoekersraad: 

- Margriet Visser is opvolger van Bertus als 

vertegenwoordiger van het primair onderwijs. 

- Rients gaat er van uit dat hij op niet al te lange termijn 

aftreedt (want dat eisen de statuten toch?). 

4. Mededelingen HCL: 

a. Meest opmerkelijke activiteiten en hoogtepunten van de laatste maanden:  

Opening Oldehove/paviljoen, tentoonstellingen (en bijbehorende boeken), 

record aantallen bezoekers. Educatief living history project voor onderwijs, 

Boek over korfbal in Friesland hier gepresenteerd. Vitrine over Voorstreek 

Vooruit. 

b. Nieuwe folders en jaarverslag. Deze week met Leovardia in de bus! 

c. KH 18:               

DNA loopt. 

Activiteiten met Liwwadders lopen (Nijntje, lezingen, sticker, avond in 

Neushoorn of elders). 

Stadswandelingen overgenomen van VVV en veel meer gidsen en 

wandelingen (vaste en privé). Aan anderstalige wandelingen en fietstochten 

komen we niet of nauwelijks toe. 

5. Nieuwe activiteiten, tentoonstellingen en samenwerkingsverbanden (een greep): 

- Bep Mulder expo opent donderdag a.s. 

- Liwwadderdag Oud Oost (29 april, met o.a. Sociaal 

Wijkteam en Aed Levwerd). 

- Boekje WO2 volgende week gepresenteerd (met app).  

- Famillement in de Harmonie. 

- OMD met onderwijs 

- Laatste weekend oktober wederom Weekend vd 

Leeuwarder Geschiedenis (met archeologie enz.) 

6. Verbetering/aanpassing dienstverlening: 

- Verruimde/ruime openingstijden HCL, Oldehove, PPM 

en paviljoen (wie kan meer vrijwilligers aandragen?). 



 

 

- In juli en augustus beperking dienstverlening in i.c. 

(13.00-16.30 uur). 

- Er is inmiddels een M-site en ook aan een nieuwe 

website wordt gewerkt. 

- Oldehove in lego? 

- Meer stadswandelingen (soms in combi met 

rondleidingen stadhuis) en ook op zondag rondleidingen 

schatkamer.  

- Er komt een onderzoek naar bezoekersstromen (stagiair 

met gem. afd. statistiek). 

- Trainee Nykle heeft een jaarcontract gekregen. 

- Coby gaat binnenkort met pensioen, zodat er een nieuwe 

receptioniste moet worden geworven. 

- Er staat sinds kort een souvenirmuntenapparaat in de 

Oldehove. 

7. Rondvraag (en mededelingen): 

8. Volgende bijeenkomst:  

9. Sluiting. 

NB: Aansluitend naar De Koperen Tuin voor een hapje en 

drankje (en afscheid van Bertus), via het Paviljoen Liwwadders. 
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