
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Oudheidkamer / Archief 
Het geheugen van een dorp. 

Dorpsgeschiedenis is belangrijk: geen toekomst zonder verleden. 

Dorpsgeschiedenis schept een band tussen inwoners. 

In 1991 richt Henk Offeringa de “Stichting Visvliet Archief “ op, met als doel het verwerven en 

behouden van materialen van en over Visvliet en het behoud van culturele erfgoed van Visvliet. 

Door de jaren heen staan nu in het Archief 150 mappen over o.a. de verenigingen die in Visvliet zijn: 

geboorte- trouw- en rouwkaarten en nieuws uit kranten over dorpsgenoten worden in mappen 

verzameld. Van het station Visvliet is een map met treinkaartjes en dienstregeling, maar ook het 

plaatsnaambord en de brievenbus die op het station was. 

De laatste zaterdag van de maand bent u welkom van 14.00uur tot 16.00uur op Heirweg 38 of op 

afspraak 0594 249388 of 0594 249236 

 

B Heirhuys 
Het Heirhuys is een huiskamerwinkel en is gevestigd in de oude kruidenierswinkel van de familie de 

wit aan de Heirweg. De huiskamer winkel is op dit moment een paar dagen in de week open en 

fungeert als een ontmoetingsplek voor bewoners van het dorp maar ook voor toevallige 

voorbijgangers zijn er welkom.  

De bovenverdieping is in de verbouw en de bedoeling is om daar twee bed en breakfastkamers van 

te maken. Het Heirhuys fungeert als een onthaalpunt voor de parels van het Westerkwartier. 

Onthaalpunt voor de deelnemers aan de wandel en fietsroutes door het Westerkwartier. Hier is 

informatie te krijgen wat er allemaal te zien het belevenis in het dorp omgeving. 

Een kop koffie is er snelgezet en er is altijd wel iemand ie iets meer wil vertellen over Visvliet en haar 

geschiedenis. 

 



 

C Het Bartoleshûs 
 

Het Bartoleshûs is het dorpshuis van Visvliet. Het biedt onderdak aan veel activiteiten zoals 

ouderengym, darten, kaartclub, de jaarlijkse toneeluitvoering, nieuwjaarsfeest, Playback show en 

daarnaaast is het Bartoleshûs iedere zaterdagavond vanaf 5 uur open voor iedereen die een patatje 

met wat er bij wil hebben. Vaak is dat een gezellige boel.  

 

D Hervormde Kerk 
 

E PKN Kerk 
 

F De steiger en Opslag 
 

De Droomtocht een route door ons dorp Visvliet. 
De beroemde planetariumbouwer Eise Eisinga uit Franeker heeft hier in Visvliet 5 jaar gewoond. Een 

geleerd en getalenteerd man die zijn dromen achterna ging.  

Dat werd dan ook het uitgangspunt voor de Droomtocht. Ideeën waren er ten overvloede. Een ander 

uitgangspunt was: ook wij hebben vele talenten in ons dorp, laten we die gebruiken. Zo werden er 

een aantal brainstormsessies gehouden waarbij dorpsgenoten hun wildste ideeën naar voren 

brachten. Zo ontstond een route. De Droomtocht. Een van de belangrijkste dingen was dat het 

gedragen moet worden door het dorp.  

De Stichting Eise Eisinga Visvliet werd opgericht in 2015 en bestaat nu uit 4 personen.  

Theun de Wit, Hilly Gorter, Theo Hut en Jannie Hilberts.     

 

G Social Sofa, 

Het eerste idee was een Social Sofa, Een betonnen bank (sofa) die beplakt word met kleine tegeltjes. 

Het dorp werd opgeroepen om een ontwerp te maken. Deze aangedragen ideeën hebben we als 

Stichting samengevoegd en dat was het ontwerp. De bank werd besteld. Een 20 tal dames hebben 

zich over het plakken van tegeltjes ontfermt. De plaats waar de bank moest komen werd klaar 

gemaakt en nu staat de bank te pronken langs de Omloop.  

 

H Zonnewijzer, 

Als tweede was Haringhuizen aan de beurt. Deze straat had een eigen commissie die ideeën had voor 

een zonnewijzer in het groot. Een zonnewijzer waarbij je zelf de wijzer bent. Er is met vereende 

krachten gewerkt om de oude bestrating te verwijderen zodat Oosterhof Holman de bestrating in de 

vorm van een zonnewijzer kon aanleggen.  

Zoals eerder gezegd ben je bij deze zonnewijzer zelf de wijzer. Je gaat staan in het midden op de 

tegel die overeen komt met de maand. Zo is Januari tegel 1 en April tegel 4. Jouw schaduw wijst dan 

de echte Visvlieter tijd aan. Dit kan afwijken van de tijd die jij op je horloge hebt. De echte Visvlieter 

tijd is zoals vroeger de tijd werd bepaald. Als de zon het hoogst staat is het 12 uur. 



 

I Zonsverduistering, maansverduistering en halvemaan, 

Dan hebben we als derde object de zonsverduistering, maansverduistering en halvemaan. Deze zijn 

te vinden langs Het Kerkenpad achter het Bartoleshûs. Hier geven we een beeld weer van hoe het 

kan dat we de maan soms voor de helft zien, of dat er een maansverduistering is of een 

zonsverduistering. Dit beelden we door middel van drie maquettes uit.  

J Wiskundige raadsel, 

Ons vierde object is het wiskundige raadsel en die is te vinden bij De Opslag. Een raster van stangen 

waarbij de vraag is: zoek het vierkant. We zullen het voor jullie wat makkelijker maken, met de 

opdracht: denk het rond weg. Er blijft dan een tekst over. Meer info vindt je op 

www.visvliet.com/wiskundigraadsel. 

 

K Stapstenen, 

Ook kan je nog een wandeling maken naar de Friese Brug. Zodra je de afslag naar de Eise Eisinga 

straat voorbij bent heb je aan de rechterzijde een groenstrook. In deze groenstrook komen een 

veertigtal stap stenen. Hier zal later ook nog een soort van rad van fortuin bij worden gezet. Een 

draai hieraan geeft het nummer van de steen aan waarvan de tekst op jou slaat.  

Er zijn op dit moment een drietal stenen geplaatst, maar toch zeker de moeite waard om een blik te 

werpen.  

Helaas houdt De Droomtocht hier voorlopig op. We zijn zeker nog druk bezig met de volgende 

objecten. Zo staan voor dit jaar de planeten van ons zonnestelsel, op schaal,  op de planning. De zon 

zal komen langs de weg tegenover de volkstuinen en zal een doorsnee hebben van 1,6 meter. De zon 

komt te staan op een driepoot van cortentstaal. De overige planeten zullen op schaal hier om heen 

worden geplaatst door Visvliet dan. Mercurius is de dichtstbijzijnde planeet en staat in ons 

schaalmodel op 68,6 meter van de zon. De aarde is een bolletje van 15 mm en staat 172 meter van 

de zon. 

Zo komen er een zevental planten op schaal om de zon heen. Dit zijn de planeten die ook bij Eise 

Eisinga bekend waren.  

 

Dan zijn we nog druk doende met een kunstwerk langs de Stationsweg. Ideeën zijn er al. Deze zullen 

nog verder worden uitgewerkt. We hopen ergens midden 2019 ook dit kunstwerk geplaatst te 

hebben.  

 

Je begrijpt de Stichting Eise Eisinga Visvliet is nog volop in beweging. 2018 heeft de stichting mee 

gedaan met Kern met Pit provincie Groningen, Deze hebben we gewonnen. Zo hopen we als dorp 

nog jaren een kern met pit te zijn. Wij wensen je dan ook veel plezier met de wandeltocht door ons 

mooie Visvliet.  

Namens het bestuur van Stichting Eise Eisnga Visvliet.  

 

  

http://www.visvliet.com/wiskundigraadsel


L Hilmahuister Molen  

Is de molen te bezoeken? 

Ja, op afspraak  

Molenaar 

Marjan Meijer-Heidema 

06-22097123 

dehilmahuister@degroningerpoldermolens.nl 

GEGEVENS 
Bouwjaar: 1868 
Aandrijving: Wind 
Type: 8-kante grondzeiler 
Functie: poldermolen 
Lengte gevlucht: 17,40 m 
Vijzels: 1 stalen vijzel 
Capaciteit: ca. 19m3/m 
  

 

GESCHIEDENIS  

Poldermolen De Hilmahuister is een in 1868 gebouwde achtkante rietgedekte grondzeiler op 

veldmuren en een rietgedekte kap. Beide roeden zijn voorzien van zelfzwichting en hebben een 

vlucht van 17,40 meter. De molen is uitgerust met een schroef en bemaalt de 

Hilmahuistermolenpolder, groot 231 ha en opgericht in 1868, en maalt uit op de Lauwers. Op 27 

oktober 1868 vind de aanbesteding van de molen plaats:“Het bouwen van een achtkante wind-

watermolen van 17,30 Ned. el vlugt, in de Hilmahuistermolenpolder onder Grijpskerk”. 

In 1879 werden twee nieuwe houten roeden gestoken. Deze roeden waren oudhollands opgehekt. In 

1898 krijgt de molen een nieuwe as en een nieuwe roede, beide van hout. Holman herstelde de 

molen in 1901 en in 1904 worden twee ijzeren roeden gestoken voor f.395,-. Deze werden eveneens 

oudhollands opgehekt. Al in 1910 wordt de houten as vervangen door een gietijzeren as van A.J. de 

Koning uit Foxham voor f.290,-. Beide roeden worden in 1914 van zelfzwichting voorzien. In 1930 

krijgt De Hilmahuister een nieuw rietdek en in 1935 wordt opnieuw een nieuwe roede stoken. Deze 

roede was voorzien van bredere borden, wat dekker-neuzen overbodig maakte. Molenmaker U. 

Holman uit Stroobos herstelde de molen in 1951, waarbij onder andere een nieuwe schroef werd 

geplaatst: kosten f.1695,-. In 1956 werd een dieselmotor in de molen geplaatst, waarbij 

windbemaling mogelijk bleef. Molenmaker U. Holman en Zn. Uit Stroobos herstelde de molen 

opnieuw in 1957. Tijdens een storm op 13 november 1972 liep de molen schade op en drie jaar later 

gaf het waterschap de fa. Alserda opdracht tot restauratie. Hierbij zijn diverse werkzaamheden 

uitgevoerd: vernieuwing rietdek, nieuwe stalen schroef, nieuw gevlucht met zelfzwichting; totale 

kosten f.145.000. Op 6 juni 1978 werd de molen weer in gebruikgenomen. 

 

 

  



Rianne’s Boerderij IJs: Heerlijk, ambachtelijk IJs!  (te koop in het Heirhuys)  

Gemaakt met verse en (h)eerlijke ingrediënten. Maar wie is nou Rianne en 

waarom ijs? Hieronder staat het uitgelegd!  

  

  

  

Dit is Rianne, de eigenaar van Rianne’s Boerderij 

IJs. Rianne heeft vier jaar in Wageningen 

gestudeerd. Tijdens een stage bij een kaasmakerij is ze gaan denken wat 

ze zelf kan maken van de melk op het melkveebedrijf van haar ouders. 

Dit resulteerde tot het idee om een ijsboerderij te starten.   

Zogezegd zo gedaan! Vanaf 22 maart 2018 wordt er in Niehove op het 

melkveebedrijf heerlijk ijs gemaakt.  

 

 

 

De koeien en kalveren op het melkveebedrijf worden door de vader van Rianne met veel liefde en 

passie verzorgd. Twee keer per dag worden de koeien in de 

melkstal gemolken, waarbij ze ongeveer 25 liter melk per dag 

geven. Een gedeelte van de melk wordt vervolgens gebuikt om 

het ijs te maken. De koeien op onze boerderij leven in een 

moderne stal waarbij comfort en hygiëne belangrijk is.  

En dat proef je!  

Wil jij dit heerlijke ijs of een ijstaart thuis in de vriezer? Of wil je 

ijs op locatie? Bestellen kan via de website, mail, telefoon of door een appje te sturen. (mail: 

info@riannesboerderijijs.nl,  

tel: 0636211422) 

 

Volg jij ons al?          Of kijk eens op de website: www.riannesboerderijijs.nl   

 

 

De Wit IJzerwerken 
De Wit IJzerwerken is een jong bedrijf, twee broers Frank en Ronald de Wit hebben de voetsporen 

van Vader Theun uitgebreid. De naam zegt het al, alles wat te maken heeft met ijzer kunnen ze wat 

mee. Of het nu hekken zijn, constructies, sierwerk of smeedwerk. Mogelijkheden te over.  

Als u een ronde maakt door het dorp Visvliet komt u op diverse plaatsen werk tegen wat gemaakt is 

door de Wit IJzerwerken. Bij een wandeling van de Bartolesstraat naar Hanringhuizen komt u langs 

een hekwerk gemaakt door ons. Deze hekken hebben allemaal een afbelding die te maken heeft met 

ons dorp. De ene afbeelding is wat makkelijker dan de ander. Alle afbeeldingen hebben een link naar 

een vereniging of bedrijf bij ons uit dorp.  

Misschien wel een leuk raadsel om de achterliggende vereniging of bedrijf te vinden. 

Ook langs de omloop, het paadje die een wandelverbinding geeft tussen Haringhuizen en de Oude 

dijk. vindt u een aantal hekken van onze hand. Hier zijn een viertal die een afbeelding met een tekst 

mailto:info@riannesboerderijijs.nl


hebben, deze zijn voor het grootste gedeelte gebaseerd op de Droomtocht van de Stichting Eise 

Eisinga in ons dorp.  

Wilt u ons bedrijf bezoeken, dat kan ook deze 2e paasdag.  

U vindt de werkplaats aan de stationsweg 33,  

De boerderij die met het schuur gedeelte naar de weg staat.  

Kom hier gerust een kijkje nemen. Mocht u iets willen  

laten vervaardigen in metaal. 

Schroom niet en stel je vraag.  

 De Wit IJzerwerken.  

 

Frank de Wit, 

Ronald de Wit, 

Theun de Wit.  

www.dewitijzerwerken.nl 

info@dewitijzerwerken.nl 

 

 

Atelier De Lachende Kip. 
 

 

 

Mixed-media      “Lente kriebels” 

Schuif aan in Atelier De Lachende Kip van Carla van de Ven 

En neem deel aan een doorlopende workshop van 20 minuten. 

Ontwerp en maak je eigen ansichtkaart  

Kosten om deel te nemen zijn €2,50. 

 Voor iedereen, jong en oud,  die van spelend creëren houd.  

www.delachendekip.nl  

 

http://www.dewitijzerwerken.nl/
http://www.delachendekip.nl/

