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New York-project zoekt
honderd geldschieters

Voor het New York-spektakel in twee week-
enden in juni in Akkrum zoekt de organisa-
tie honderd geldschieters, die elk honderd 
euro willen doneren. Op dit moment is er 
nog een tekort van iets meer dan € 10.000. 
Het totale project vergt een investering van 
ruim € 65.000 .

De actie wordt opgezet door de stichting 
Skean in Akkrum, die als overkoepelende 
organisatie bij het evenement Meet me at 
the Fountain is betrokken. Skean is een Al-
gemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI). 
U kunt uw bijdrage rechtstreeks overmaken 
op NL80 RABO 0323186998 ten name van 
stichting Skean onder vermelding van Hon-
derd voor Honderd.

 mail@meetmeatthefountain.nl

The Siegel-Cooper Department Store in New York 1896
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Veel belangstelling voor tweede 
informatiebijeenkomst Leppehiem
Informeren, enthousiasmeren en rekruteren. Dat was donderdag 8 maart 2018 de 
insteek van de tweede grote Meet me at the Fountain-bijeenkomst in Mienskipssintrum 
Leppehiem in Akkrum. 

Met opnieuw een volle zaal met potentiële 
vrijwilligers voor het spektakel in juni had 
kerngroep-voorzitter Piet Dijkstra, die 
samen met Kees de Boer en Anne Dykstra 
de avond in goede banen leidde, na afloop 
weinig reden tot klagen. ”We hebben alle 
verenigingen in het dorp aangeschre-
ven en zijn hartstikke tevreden over de 
opkomst. Op de eerste bijeenkomst in no-
vember kwamen 145 mensen af. Nu zaten 
we ook alweer op een kleine honderd.”

Een groot aantal vrijwilligers is nodig ook. ,”Want”, zo benadrukte Dijkstra namens de 
organiserende Stifting Kulturele Eveneminten Akkrum-Nes (SKEAN) nog maar eens, ”we 
willen het straatbeeld van het negentiende-eeuwse New York waarheidsgetrouw na-
bootsen. En dan moet je in beide weekenden (9-10 & 16-17 juni, red.) constant minimaal 
tweehonderd mensen in kleding uit die tijd rondom de Big Store hebben lopen.”
“Prachtig”, vond Dijkstra. “Je merkt dat de inwoners van Akkrum en Nes langzaam 
maar zeker warm lopen voor het evenement. Wij zijn samen onderweg naar het doel en 
hebben nu denk ik zo’n 30 tot 40 procent van de voorbereidingen achter ons liggen. Nog 
even en dan kunnen we eind deze maand echt los om het evenement ook daadwerkelijk 
gestalte te gaan geven.”
En die vrijwilligers? ,”Qua individuele aanmeldingen zitten we inmiddels op 270 à 280 en 
als je de leden van het muziekkorps en Popkoor Akkrum meerekent, al over de driehon-
derd. Maar er moeten nog véél meer vrijwilligers bij om op de gewenste vijfhonderd te 
komen. Daarom gaan we ook na deze bijeenkomst door met het benaderen van mensen. 
Je moet het zo zien: de trein rijdt, nu is het zaak zo veel mogelijk passagiers aan boord 
te krijgen.”

Schoenendoos vol glitters en veren
Een heel bijzondere gift kwam binnen op de oproep voor glitters en veren, die in de 
workshops voor het maken van hoeden worden gebruikt. Een fraaie schoenendoos, waar-
op het logo van de nieuwsbrief was geplakt en een foto van het beeld van Folkert Kuipers 
alias Frank Cooper. De verzameling stofjes, glittertjes en lapjes werd bij het Teaterhûs 
gebracht door een oudere inwoner van Akkrum, die vertelde graag zijn steentje te willen 
bijdragen. 

Mocht je oude hoeden, petten, kunstbloemen, 
kantjes, glansstofjes, veren, glitters, strikjes 
of andere decoratiemateriaal en blingbling 
hebben, dan is dat van harte welkom. Je kunt 
dit afgeven bij Agnes Kruiper, Adam Hurdri-
derstrjitte 6 in Akkrum. Of daar eventueel 
deponeren in de houten kist onder het balkon.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Foto: Amarins Zandstra



Foppe de Haan geeft 
footballtrainingen 
aan basisscholen
American football was in de periode dat 
Folkert Kuipers in New York zijn ‘Big Sto-
re’ opende Amerika’s populairste sport en 
mag dus ook niet bij het Meet me at the 
Fountain-spektakel in Akkrum ontbreken.  
Maar wat houden karakteristieke termen 
als ‘touchdown’, ‘field goal’ en ‘end zone’ 
nou precies in? Daarover komen de Ak-
krumer basisschoolkinderen binnenkort 
alles te weten. Foppe de Haan - voormalig 
voetbalcoach van onder andere Sportclub 
Heerenveen, Jong Oranje en de overzeese 
club Tuvalu - duikt de komende tijd tijdens 
diverse gymnastieklessen namelijk in de 
wereld van het American football. De spe-
ciale trainingen beginnen in mei.

Gezocht
–  Handkarren
– Witte was voor aan de waslijnen. Onder-
broeken, hemden, broeken

Meldt u via Mail@meetmeatthefountain.nl

Run op rol van ‘straatmadeliefje’ in 
struise straatleven anno 1896 Akkrum
Met vijf dames van lichte zeden kwam het initiatief in Akkrum wat kalmpjes op gang, 
maar in minder dan geen tijd meldden zich tot nu toe 23 vrouwen voor een rol als 
straatmadeliefje aan. Gedurende twee weekenden in juni spelen ze een struise rol in het 
straatleven rond het Grootste Warenhuis ter Wereld, dat in Akkrum wordt nagebouwd,.

Het speelterrein voor de frivole dames wordt het centrum van Akkrum, dat deels wordt 
omgebouwd tot  Sixth Avenue, destijds en nu nog steeds een van de voornaamste 
winkelstraten in New York. Het clubje dames wordt aangevoerd door twee souteneurs en 
twee hoerenmadammen. Café Kromme Knilles wordt uitvalsbasis.

Tijdens de eerste bijeenkomst 
van de ‘straatmadeliefkes’ vlo-
gen de ideeën voor uitbundige 
kostuums en zwoele sketches 
over en weer. Coach Nynke 
Bergsma heeft er haar handen 
vol aan. Alles moet in de sfeer 
van 1896. De dames van lichte 
zeden waren destijds de enige 
vrouwen, die in de café’s en 
bars vertoefden. 

Gevierde Friezen in Amerika: dik boek met 
Folkert Kuipers
Frank H. Cooper, die als Folkert Harmen Kuipers in Akkrum werd geboren, is een van 
de emigranten die in het boek ´Gevierde Friezen in Amerika´ wordt beschreven. In het 
kader van vierhonderd jaar vriendschap met Amerika in het jaar 2009 gaf de provincie 
Fryslân het boek uit. Centraal staan zo’n zeventig inwoners van Friesland dan wel hun 
nazaten, die zich na hun emigratie op bijzondere wijze hebben onderscheiden.

Het verhaal over Folkert Kuipers leest lekker weg. Schrijver Peter de Haan uit Leeuwar-
den, die samen met journalist Kerst Huisman de eindredactie had, vertelt uitgebreid 
over het leven van de jonge Akkrumer in zijn geboortedorp en hoe hij een weg vond in 
Amerika. 
In het boek komt bijvoorbeeld ook de nieuwe ambassadeur van Amerika in Nederland, 
Pete Hoekstra voorbij. Als grondlegger van Nieuw-Amsterdam, het latere New York, 
krijgt ook Peter Stuyvesant een hoofdstuk. Model Doutzen Kroes wordt ‘’een ‘fantastysk 
famke’ in internationale modewereld” genoemd.

Het hoofdstuk over Folkert Kuipers staat op de website. De twaalf pagina’s geven een 
mooi inkijkje in de wereld van Frank Cooper alias Folkert Kuipers. Het lijvige boekwerk 
van 319 pagina’s is een uitgave van de Friese Pers Boekerij en wordt omschreven als 
“een verzameling van biografieën van uit Friesland afkomstige migranten die vanaf de 
zeventiende eeuw in Noord-Amerika een nieuw, succesvol bestaan opbouwden.’’

Gelegenheidskoor zoekt meer leden

Dirigent arrangeert
liedjes in sfeer 1896
Dirigent Hans Bergman uit Leeuwarden heeft 
speciaal voor het megaspektakel Meet me At 
The Fountain liedjes uit die periode gearran-
geerd voor een koor, dat optredens in de mu-
ziekkoepel verzorgt. Tijdens beide weekenden 
in juni 2018 treedt het koor in kleding uit het 
New York van die tijd op.

Het gelegenheidskoor is speciaal voor het eve-
nement rond Frank Cooper opgericht. Ze zingen 
liedjes in in de sfeer van New York in 1896, het 
jaar dat  de oud-Akkrumer er het Grootste Wa-
renhuis ter Wereld opende. 
Ongeveer 25 zangers en zangeressen hebben 
zich opgegeven. Meer mensen zijn van harte 
welkom. De koorleden repeteren wekelijks op 
de dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur, tien 
keer in totaal, in Mienskipssintrum Leppehiem 
in Akkrum. Op dinsdag 13 maart is een kennis-
makingsavond gehouden. Dirigent Bergman 
heeft die avond het koor ingedeeld, de muziek 
bekeken en boovendien is er alvast wat inge-
zongen. 

Meezingen is gratis, voor koffie en thee wordt 
een eenmalige bijdrage van € 12,00 gevraagd.



Dansers voor cancan en 
cakewalk gezocht
Voor het mega-spektakel Meet me at the 
Fountain in Akkrum worden dansers en danse-
ressen gezocht. De speurtocht richt zich met 
name op meiden, die in groepsverband de can-
can willen dansen. Danslerares Joëlle van Dijk 
geeft op een aantal donderdag- of vrijdagna-
middagen in mei in de sportschool Switch les.

Stijldansers
Ook is de organisatie op zoek naar stijldanspa-
ren die mee willen doen met de cakewalkdans-
wedstrijd. De cakewalk-dans was rond 1896 
heel populair. Hij werd zo genoemd, omdat de 
hoofdprijs een cake was! Deelnemers kunnen 
zich ook alleen opgeven.

Amerikaanse dansen
Voor het publiek is er ook vermaak. De orga-
nisatie zoekt dansliefhebbers die met voorbij-
gangers korte Amerikaanse dansen uitvoeren. 

Voor alle verschillende soorten dans geldt dat 
er in groepsverband les wordt gegeven. Meer 
informatie is verkrijgbaar tijdens een bijeen-
komst in het Teaterhûs aan de Rakswal 4 in 
Akkrum  op vrijdag 6 april van 19.30 tot 21.00 
uur. Als je 12 jaar of ouder bent en mee wilt 
doen. stuur een mailtje naar : muziek@meet-
meatthefountain.nl 

Barpianisten en straat-
muzikanten anno 1896 
gezocht
Barpianisten en straatmuzikanten 
gezocht! Begeleiders van dansoptredens 
en ook groepjes die in de muziekkoepel 
willen optreden. Rondom het Grootste 
Warenhuis ter Wereld, dat in 1896 in New 
York werd geopend en in Akkrum wordt 
gereproduceerd, moet een muzikaal 
spektakel ontstaan.

De organisatie zoekt voor de twee 
weekenden in juni mensen die in de sfeer 
van New York uit die tijd binnen of buiten 
spelen, alleen of in een groepje, in de 
muziekkoepel of op straat.
Op donderdag 22 maart is weer een 
bijeenkomst met alle muzikanten in het 
Teaterhûs Rakswal 4 in Akkrum. Iedereen 
die een instrument bespeelt kan er ook 
voor kiezen om tijdelijk mee te spelen met 
de fanfare Harmonie. De leden ervan oe-
fenen op de maandagavond in de blauwe 
zaal in de Utingeradeelhal in Akkrum. Alle 
instrumenten zijn welkom!

muziek@meetmeatthefountain.nl

Gezelligheid troef op eerste hoedenworkshop
“Hartstikke leuk en gezellig.’’ De 
eerste tien vrouwen hebben hun 
hoedenworkshop in het Teaterhûs 
te Akkrum achter de rug. Ze maak-
ten hoofddeksel uit de periode 
rond 1896, het jaar waarin Folkert 
Kuipers – die zich later in Amerika 
Frank Cooper noemde – het Groot-
ste Warenhuis ter Wereld in New 
York opende. 

Het straatbeeld in die tijd wordt in Akkrum nagespeeld en hoofddeksels spelen daarin een 
belangrijke rol. “Groot, groot en nog eens groot met bloemen, veren en strikken. De dames op 
Sixth Avenue liepen er schitterend bij. 

Alle vrouwen droegen hoeden 
en alle mannen petten of een 
ander hoofddeksel’’, vertelt Agnes 
Kruiper, die samen met Hennie 
Sixma de eerste hoedenworkshop 
organiseerde. De tweede op maan-
dagavond 26 maart is volgeboekt, 
een derde bijna en mogelijk komt 
er zelfs nog een vierde workshop.

De kracht van It bûthúsbankje 
Het project Meet me at the 
Fountain, dat in juni in Akkrum 
wordt gehouden, krijgt hulp 
van de mannen en vrouwen van 
“It Bûthúsbankje”. Het gemê-
leerde gezelschap komt op de 
maandagochtend regelmatig bij 
elkaar in gebouw De Lantearne 
en vertelt elkaar daar verhalen. 
Net als in vroeger tijden op het 
bankje in de koestal – it bûthús 
–  op de boerderij gebeurde.
 
De deelnemers spelen emigranten, die op de boot naar Amerika afspraken om elkaar 
in het grootste warenhuis ter wereld van Frank Cooper te treffen. Het warenhuis wordt 
in Akkrum nagebouwd en vormt straks een ontmoetingsplaats, waar de groep verhalen 
vertelt.

Onder de enthousiaste leiding 
van Hennie Sixma, die hulp van 
coach Styn de Vries krijgt, geven 
de leden elk hun eigen invulling 
aan het verhaal. Op de bank bij 
de winkel vertellen ze elkaar 
straks over hun leven na het 
vertrek rond 1870 met de boot 
vanuit Nederland. 



  

“Meet me at the Fountain”
is een initiatief van : 
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Dit project wordt mede mogelijk gemaakt 
dankzij steun van:

-  St. Beekdallandschap Koningsdiep / 
 de Nije Boarn
-  Fonds voor de Cultuurparticipatie
-  Gemeente Heerenveen
-  Reclamestudio Hettinga Akkrum
-  Notariskantoor Mirjam Bos te Grou
-  Iepen Mienskipsfûns
-  Klaverbladfonds
-  Stichting Welgelegen
-  Knol Akkrum
-  Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland
-  PW Janssen`s Friesche Stichting
-  Stichting Ritske Boelema Gasthuis
- Adsum Reclame+Belettering te Akkrum
- Drukkerij Van der Eems
- Persbureau Noordoost.nl te Heerenveen

Contact
Voor meer informatie over dit project 
kun je contact met ons opnemen.

Algemeen:
Piet Dijkstra  06 81802227
Kees de Boer  06 53310841
mail@meetmeatthefountain.nl

Voor muziek en dans:
Wiep Krist  06 12823826
muziek@meetmeatthefountain.nl

Voor theater en kleding:
Eelco Sixma  06 46221943
theater@meetmeatthefountain.nl

Voor de Big Store:
Wietse de Vos  06 22948339
bigstore@meetmeatthefountain.nl

Correspondentieadres:
Trigreppel 25
8491 CX Akkrum

www.meetmeatthefountain.nl

www.facebook.com/ 
meetmeatthefountain.akkrum

www.twitter.com/at_the_fountain

Stifting Kulturele Eveneminten
Akkrum Nes

De partners van het project “Meet Me At The Fountain” :

 - Merkecommissie Akkrum    - Muziekvereniging Harmonie Akkrum
 - Verenigde Ondernemers Akkrum Nes  - Popkoor Akkrum
 – Kromme Knilles Sjongers   - Stichting Akkrumer Dreamtheater
 - Stichting Akkrum Nes Centraal  - Stifting Akkrum Ald en Nij
 - Team Houwitzer

Meer verenigingen zullen volgen.

Deelnemers aan het New York-festijn, dat 
in juni 2018 in Akkrum wordt gehouden, 
krijgen te maken met richtlijnen als het om 
te gebruiken kleding gaat. De organisatie 
wil zoveel mogelijk de Amerikaanse stijl van 
omstreeks 1896 hanteren. Speciaal voor alle 
vrijwilligers en deelnemers zijn een aantal 
richtlijnen opgesteld.

1. Overleg met je coach van je theatergroep 
over de te dragen kleding. Heb je geen 
coach, kies dan de kleding volgens onder-
staande richtlijn.
2. Keuze van de kleding altijd in overleg 
met Agnes Kruiper van de kledinggroep. 
Even een fotootje sturen naar kleding@
meetmeatthefountain.nl
3. In eerste instantie zelf proberen kleding 
te regelen/lenen/vermaken. Zo veel moge-
lijk samen met diegene die dezelfde act/
sketch doen.
4. Lukt dat niet dan, samen met de kle-
dinggroep, bekijken of in het Teaterhûs 
in de kledingvoorraad iets passends is of 
gemaakt kan worden
5. Kun je niks geschikts vinden, dan kan 
een beroep gedaan worden op een aantal 
verhuurbedrijven die door de kledinggroep 
geselecteerd zijn en waarmee prijsafspra-
ken zullen worden gemaakt. De kleding-
groep geeft hier dan toestemming voor.
6. Voor kleding (van de kledinggroep/ver-
huurbedrijf) wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd van € 5,-
7. Wanneer je graag zelf iets wil maken, is 
dat natuurlijk prima. De kosten zijn dan 
voor eigen rekening. Overleg dan wel even 
met de kledinggroep en houdt daarbij de 
richtlijnen aan.

8. Wanneer je zelf graag iets wilt huren of 
kopen, dan zijn de kosten zijn voor eigen 
rekening. Houd ook dan de kledingrichtlij-
nen aan.

Overleg met je eigen groep en werk zo 
veel mogelijk samen. Het is dus heel goed 
denkbaar, dat kleding door verschillende 
mensen gedragen kan worden, op verschil-
lende tijden.
 
Graag te allen tijde voor de definitieve keu-
ze overleg met de organisatie. Stuur een 
foto naar kleding@meetmeatthefountain.
nl met je gegevens en een toelichting.

Om zicht te geven op wat ongeveer de 
bedoeling is hebben we per categorie een 
korte omschrijving gemaakt met een aantal 
voorbeelden. Je hoeft niet de kleding 
precies zo samen te stellen als op de afbeel-
dingen, maar het geeft een idee. De ideeën 
vind je op onze website 
        www.meetmeatthefountain.nl

Mega-spektakel: richtlijn voor te gebruiken 
kleding


