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Honderd-actie komt
boven de € 6.000,--
De Honderd voor honderd-actie komt in-
middels boven de € 6.000,--. Een kleine vijf-
tig donateurs hebben een gift van honderd 
euro of een ander bedrag gegeven. Voor 
het New York-spektakel in twee weekenden 
in juni in Akkrum zoekt de organisatie in 
totaal honderd geldschieters, die elk hon-
derd euro willen doneren. Maar ook andere 
bedragen zijn welkom.

Het totale project vergt een investering van 
ruim € 70.000,--.  De actie wordt opgezet 
door de stichting Skean in Akkrum, die als 
overkoepelende club bij het evenement 
Meet me at the Fountain is betrokken. 
Skean is een Culturele Algemeen Nut 
Beogende Instelling  (ANBI). Een brief aan 
alle inwoners van Akkrum en Nes is vorige 
week huis-aan-huis bezorgd.

Donateurs mogen zich aanmelden via 
mail@meetmeatthefountain.nl. Of maak 
een bedrag rechtstreeks over op Rabobank 
NL80 RABO 0323186998 ten name van de 
stichting SKEAN te Akkrum onder vermel-
ding van “Honderd voor honderd”.

The Siegel-Cooper Department Store in New York 1896
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Brandweer van 
Akkrum ook present 
op Sixth Avenue
Door de oproep voor vrijwilligers is ook 
het project “Meet me at the fountain” 
bij brandweerman Harmen van der Meer 
onder de aandacht gekomen. Hij heeft zich 
aangemeld bij de bouwgroep en als project 
het maken van brandkranen anno 1896 op 
zich genomen.  Samen met oud-brandweer-
collega Brekelmans is hij er inmiddels al 
vele uren mee zoet.

Het maken van historische brandkranen is Harmen van der Meer op het lijf geschreven. 
Hij weet bijna alles over de geschiedenis van de brandweer en branden in Akkrum. Het 
napluizen in oude kranten en tijdschriften is een grote hobby van hem. 

Op een bevlogen manier vertelt de Akkrumer brandweerman  over de geschiedenis van 
de brandspuit van Akkrum. Het oudste, tot nu toe, ontdekte archiefmateriaal gaat terug 
naar 1828. Vanaf die datum is er behoorlijk wat bekend over de branden,  die er heb-
ben plaatsgevonden in en rondom Akkrum. Ten tijde van de opening van de Big Store 
was er in Akkrum een brand in de  bewaarschool op de hoek Dringelstrjitte/Om’e Toer 
(1896). Een heel grote brand teisterde Akkrum twee jaar eerder, toen de UTD-fabriek in 
vlammen is opgegaan.

Bij de foto: Met een brede glimlach poseren Jos van der Kooij (l) en Harmen van der 
Meer bij een ouderwetse handspuit uit 1874, die in vroeger dagen door de brandweer 
van Aldeboarn werd gebruikt.

Ouderwetse 
lantaarn
uit New York 
brandt
Een van de ouderwetse straatlampen 
uit het New York van 1896 heeft al 
op de Willem Jehannes Koopmans-
strjitte in Akkrum gebrand. Van een 
bestaande lichtmast bij zijn woning 
maakte Gurbe de Vos (l) een fraai 
exemplaar. Samen met Durk Reinstra 
fabriceert hij in totaal tien ouder-
wetse lantaarnpalen, die als een 
soort camouflagepak om de bestaan-
de lichtmasten heen worden gelegd.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan



Studenten van Friese Poort 
maken videodocumentaire
Een videoteam van ROC “De Friese 
Poort” in Drachten maakt een docu-
mentaire over het New York-spekta-
kel in Akkrum. Ze filmen van tevoren 
de voorbereidingen en het evene-
ment in twee weekenden in juni 
2018 zelf. Op de foto de uit Akkrum 
afkomstige docent Douwe-Jan Pol 
(m) met geluidsman Siemen van der 
Heide en cameraman Hendrik van 
der Veen. 
Ze waren aanwezig tijdens de officië-
le onthulling van de bouwborden op 
het Heechein, de plek waar Akkrum 
in twee weekenden in juni 2018 ver-
anderd in het New York van 1896. 
Ze maken niet alleen een documentaire maar leveren ook korte videofilmpjes voor op de 
website www.meetmeatthefountain.nl en desociale media.

Ook Omrop Fryslân
Ook Omrop Fryslân zal regelmatig terugkeren in Akkrum voor losse reportages en een 
documentaire. Verslaggever Wybren Vellinga maakte tijdens de onthulling van de 
bouwborden op vrijdag 13 april 2018 al een eerste fraaie reportage op de Omrop Fryslân 
website en de volgende dag ook in het actualiteitenprogramma Hjoed. 

Hoedenworkshop in 
Leppehiem
De vijfde hoedenworkshop voor het New 
York-spektakel in Akkrum was een bijzonde-
re. Vier hoogbejaarde bewoners van Miens-
kipssintrum Leppehiem waagden zich aan 
het maken van fraaie dameshoeden. 

De drie dames en een heer hebben van lintjes, kantjes, bloemen en stofjes bijzondere 
fraaie creaties gemaakt. Tijdens de twee New York-weekenden in juni 2018 zullen de ma-
kers de hoeden zelf dragen.

Naaisters draaien overuren
Een ploeg van zeker tien naaisters draait 
in de weken voor het New York-spektakel 
soms dubbele diensten. In het Teaterhûs 
in Akkrum of thuis maken ze voor hon-
derden acteurs en figuranten de meest 
uiteenlopende kledingstukken. Kapjes 
voor wasvrouwen en Rode Kruismedewer-
kers, rokken en schorten komen uit stof 
van oude lakens, allerlei kleding wordt 
versteld, vernaaid of op maat gemaakt. 
Tien zwarte rokken voor medewerksters op 
het horecaplein met aangepast meubilair  
komen uit oude beddenslopen, waar nog 
kant aan zit.

Voorbeelden van kleding uit 1896
Op de website www.MeetMeAtTheFountain.nl staan voorbeelden van kleding, die je zelf 
kunt maken of samenstellen naar het beeld van het straatleven in New York uit de peri-
ode rond 1896. Het hoeft niet moeilijk. Met eenvoudige middelen kun je al een heleboel 
bereiken. Op de foto een aantal dames en heren van “stand”, maar voor bijvoorbeeld 
een dienstmeisje/poetsmeisje/verkoopster volstaat een zwarte of witte bloes, een zwar-
te rok en een witte schort, die meestal lang is maar ook gerust kort mag zijn.

Als je vragen hebt over kleding, die je 
zelf maakt, dan mag je een foto ervan 
ook altijd laten beoordelen door :
kleding@meetmeatthefountain.nl. 
Als het nodig is, krijg je tips en advies.

Politiechef met
juiste buikomvang...
Wie deze zomer in Akkrum de politiechef 
in het New York van 1896 wordt, moet de 
juiste buikomvang hebben. In het Teater-
hûs hangt straks een ceremonieel politie-
uniform met vangsnoer en epauletten, dat 
niet iedereen zal passen.  De chef krijgt 
een ploeg van zo’n tien agenten onder zijn 
hoede.

Vrijwilligers 
voor dagdeel
Vrijwilligers die in de voorbereiding of tij-
dens – een deel van – beide weekenden in 
juni 2018 aan het New York-spektakel wil-
len meewerken, zijn van harte welkom. Ze 
hoeven niet per se continu in actie te zijn, 
maar kunnen er voor kiezen om bijvoor-
beeld een aantal dagen in de voorberei-
ding of tijdens het weekend een dagdeel 
in actie te komen.

Je kunt je individueel opgeven, in groeps-
verband, als figurant of acteur, als mede-
werker op technisch vlak of als manus-
je-van-alles, of op welk gebied je zelf ook 
actief bent. Iedereen is van harte welkom, 
zowel in de voorbereidende fase als tijdens 
– een deel van – de beide weekenden: 9 &10 
en 16 & 17 juni 2018.

Geef je op: 
mail@meetmeatthefountain.nl

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan



New York-evenement is
gratis toegankelijk !
Heel bijzonder in het LF2018-jaar is dat 
het New York-evenement gratis toegan-
kelijk voor de bezoekers is. Beide weeken-
den wordt er geen entreegeld gevraagd. 
Andere activiteiten kosten de bezoekers 
soms een flink bedrag. De gratis toegang 
is mogelijk door de bijzonder actieve wijze 
waarop de fondswervers actief zijn, maar 
niet minder door spontane bijdragen van 
bedrijven, instellingen en particulieren.

Ziekenboeg EHBO
in oude Rabobank
De gezondheidszorg anno 1896 tijdens het 
New York-evenement in Akkrum komt in han-
den van drie organisaties. Thuiszorg Het Frie-
se Land, Buurtzorg Akkrum en EHBO Akkrum 
werken samen. 

De ziekenboeg van de drie clubs komt in de 
voormalige Rabobank, de plek waar “Het Friese 
Land” kantoor houdt. Het kantoor ligt aan het 
begin van het deel van Akkrum, dat als Sixth
Avenue wordt ingericht. Eerste hulp kan in de 
ziekenboeg worden verleend. En ambulances 
kunnen ook op deze plek komen.

Met hulp van ziekenhuis Tjongerschans in Hee-
renveen wordt op de straat voor de voormali-
ge Rabobank een ziekenhuissetting ingericht. 
Binnen kan materiaal worden opgeslagen.

Touwdraaimolen 
in Akkrum
Akkrum krijgt een touwdraaimolen, 
zoals ze rond 1896 in New York ook ston-
den. Op de Tsjerkebleek komt een vier 
meter hoge stalen paal met draaimecha-
niek en daaraan zes touwen, waaraan de 
jeugd rond kan draaien. Leden van Team 
Houwitzer, dat de jaarlijkse vuurwerk-
show op Oudjaarsdag organiseert, 
maken het speelwerktuig speciaal voor het New York-spektakel, dat in twee weekenden 
van juni 2018 wordt gehouden. 

De as van een afgedankte trailer draait in de top. Een zware stelconplaat van twee bij 
twee meter wordt het fundament. Het gebruikte materiaal is robuust en zo vandaalbe-
stendig mogelijk uitgevoerd. De makers zijn nog op zoek naar zware henneptouwen, die 
voor de draaimolen gebruikt kunnen worden. Aan het eind ervan komt een knoop, zodat 
zwierende jongeren er op kunnen zitten. 

De Akkrumer versie is gemaakt naar voorbeeld van een oude foto, waarop de jeugd van 
New York enthousiast rondjes draait. Team Houwitzer werkt in de loods van PolTrail aan 
de Polsleatwei in Akkrum. 

Op de foto van links naar rechts : Hidde de Jong, Johan Petter, Hans Hollander en Piet 
Menger.

Winkelmeisjes bereiden zich
voor op rol in de ‘Big Store‘
Smartphones, spotify, chillen, gamen zo maar wat termen van de jeugd van tegenwoor-
dig. Rond 1896 was dit wel anders! Niks geen telefoons, tv of radio om je te vermaken. 
Als het een beetje mee zat je op school, maar het gros moest werken om een steentje bij 
te dragen in de huishouding. 

Zowel de arme bevolking als de middenklasse in het New York van 1896 had er volop 
mee te maken. Winkelmeisjes waren afkomstig uit de middenklasse. Zij moesten er voor 
zorg en dat de boel in en om de winkel spic en span was voor de winkelende elite. Dus 
schoonmaken, stoffen, ramen lappen, spin raggen, vegen. Sport hadden zij niet nodig, 
zij kregen hun work-out  zo wel!

De belangstelling voor de rol van winkelmeisje is groot. Vrijwel alle veertien meiden, 
die zich hebben aangemeld, komen beide weekenden in actie. De act wordt met verve  
gespeeld. Tijdens verschillende bijeenkomsten met hun coaches Nynke Boschma  en 
Yteke van der Wal bereiden ze zich terdege voor op hun rol. Een aantal oudere dames is 
aangesteld om toezicht op de ploeg dames te houden.

Bij de foto: Een huiska-
mer vol winkelmeisjes 
en winkeldames met 
coaches Nynke Bosma 
(derde van voor) en 
Yteke van der Wal 
(rechts op de bank) 
bereiden zich voor op 
hun rol.

Sjieke bakker Akkrum 
regelt verkoopt donuts 
De verkoop van donuts in het New York van 
1896, zoals dat in twee weekenden in juni in 
Akkrum wordt uitgebeeld, is straks in sjieke 
handen. Bakker Marten Boonstra zal dan in 
jacquet of slipjas, wit gesteven overhemd en 
grijsgestreepte broek voor zijn winkel plaats-
nemen. De andere bakkers komen in bakker-
stenue, terwijl ook de verkoopsters ook in 
passende kledij worden gestoken. Speciale 
donutverkopers gaan beide weekenden met 
hun vers gebakken producten de straat op.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan
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“Meet me at the Fountain”
is een initiatief van : 
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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 groep sponsoren en het New York-
spektakel groeien gestaag
Steeds meer bedrijven en organisaties dragen hun steentje bij aan het New York-spek-
takel, dat in twee weekenden in juni 2018 wordt gehouden. De steun is ook nodig, aldus 
de organisatoren, want het evenement met zo’n vijfhonderd vrijwilligers blijft maar 
groeien. Uit alle hoeken en gaten komen hartverwarmende reacties. Vanuit de beide 
dorpen blijft de stroom aan donaties in de vorm van kleding, stof en sieraden maar 
doorgaan. Het Teaterhûs wordt ook overdag zo’n beetje platgelopen. Financiële steun, 
zoals van Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, anonieme gevers en fondsen, is onontbeerlijk. 
De omvang van het evenement groeit en daarmee ook de kosten. 

Hieronder en hiernaast een overzicht van onze partners en sponsoren.

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

- Adsum Reklame+Belettering Akkrum
- BMN Sneek
- Boelstra Winkelinterieurs Stiens
- Boot Akkrum
- Brainstud Zwolle
- Dam Beton Akkrum
- Diamond Sound Systems Joure
- Drukkerij Van der Eems Heerenveen
- Fonds voor Cultuurparticipatie
- Friesland Montage Akkrum
- Friso Sneek
- Gemeente Heerenveen
- Graphic Packaging Int. Sneek
- Iepen Mienskipsfûns
- Fa. Jongbloed Akkrum
- Jumpverhuur Akkrum
- Klaverbladfonds
- Notariskantoor Mirjam Bos Grou

- Persbureau Noordoost Heerenveen
- Plaatselijk Belang Akkrum/Nes e.o.
- Poltrail Akkrum
- Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland
- PW Janssen’s Friesche Stichting
- Reklamestudio Hettinga Akkrum
- Sjouke Boschma Event & Productions
- Stichting Beekdallandschap Koningsdiep 
                                                            - de Nije Boarn
- Stichting Multifunctioneel Centrum Mienskar
- Stichting Ritske Boelema Gasthuis
- Stichting Welgelegen
- Straal- & Conserveringsbedrijf Akkrum B.V.
- Toelevering Heerenveen
- Van’t Blik Groep Akkrum
- Van der Veen Ingenieursbureau Grou
- Van der Werff Logistics Heerenveen
- Van Vuuren Grou

Mede mogelijk gemaakt dankzij steun van:

Van chique boutiques tot verkoop 
aan de arme kant van Sixth Avenue
Ooit zeven dames uit een volleybalteam, nu een gezellige club dames die ook graag als 
groep mee willen doen aan het spektakel  “Meet me at the Fountain.  Ze gaan als fruit- 
en groenteverkoopsters  Sixth Avenue op.

De dames hebben er allerlei folders op nageslagen: pastinaken in de aanbieding, 20 
kilo winterpeen, pukkelpompoenen? Maar is dat er wel in juni ? Dan maar een eigen 
moestuintje beginnen met een wekelijkse schoffelmiddag, uiteraard met een hapje en 
drankje erbij. De dames hebben al van diverse kanten attributen weten te scoren. 
En dat daarbij kosten nog moeite worden 
gespaard blijkt wel uit het feit dat er voor 
de fruit- en groenteverkoopsters authen-
tieke graanmanden uit het Oost-Duitse 
Erzgebergte (de foto is van Renskje Hiet-
kamp) zijn  gehaald.. 

Toen brak de eerste sessie met coach 
Nynke Boschma aan. Dat was het moment 
dat het tot de groep doordrong, dat de 
verkoopsters  in die tijd geen mooie jurken 
droegen... Zij behoorden tot de arme 
bevolking. Dus vooral oude vodden, vies 
(p)luizig haar… Kortom desillusie! 
Gelukkig konden de dames de lol er wel 
van in zien en sloeg de fantasie alweer op 
hol. Ze zijn inmiddels al gespot bij diverse 
kringloopwinkels. Coach Nynke krijgt nog 
een hele kluif om deze dames in het juiste 
keurslijf te persen. Maar wat een energie 
en wat een pit! Deze dames gaan u vast en 
zeker knollen voor citroenen verkopen.


