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Voorwoord
Een Berltsumer in het bestuur van de Stichting Ruurd Wiersma Hûs
in Burdaard! Dat had ik tot voor een half jaar geleden ook niet
kunnen bedenken. Een persoonlijke vraag van één van de zittende
bestuursleden bracht mij in contact met deze Stichting.
Wie is eigenlijk die Berltsumer?
Mijn naam is Sybren van Tuinen, geboren en
getogen in Berltsum. In het dagelijks leven ben ik
makelaar en werk als zelfstandige vanuit huis.
Vader van 3 kinderen en samen met mijn vrouw
ook nog pake en beppe van een kleinzoon.
Burdaard! Het dorp waar een museum is gevestigd van een
bijzonder mens. Burdaard en Ruurd Wiersma horen bij elkaar, als
inwoner van Burdaard mag je er best trots op zijn dat deze persoon
hier geleefd en gewoond heeft!
Daar willen wij als bestuur, samen met de vele vrijwilligers, samen
met de steun van de Vrienden van Ruurd Wiersma ook in het
nieuwe seizoen mee aan de slag! We hebben hierin de eerste
stappen gezet en de komende maanden willen we gebruiken om
ons voor te bereiden op een nieuw seizoen van het Ruurd Wiersmahûs! Jullie zullen de komende maanden meer van ons horen!
Met een hartelijke groet,
Sybren van Tuinen
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Bestuurswijziging
Het afgelopen jaar was een bewogen jaar voor het bestuur. We
hebben afscheid moeten nemen, maar ook kunnen verwelkomen.
Sybren Van Tuinen heeft zich aangediend als nieuwe voorzitter.
Hij neemt het takenpakket van Ernest Bakker over.
Inge Van Berkel heeft zelf 2 opvolgers gekregen. Nelie Jansma en
Marjolein Verheijen gaan samen aan de slag. De taken van Inge
bleken toch erg zwaar te wegen. Samen zullen zij de zorg van de
PR op zich nemen.
Graag willen wij Inge en Ernest enorm bedanken voor hun inzet.
De afgelopen 4 jaar hebben ze veel voor het Ruurd Wiersmahûs
betekend.
Sybren, Marjolein en Nelie
wensen wij veel succes
in de komende jaren.

Bestuurssamenstelling
Sybren van Tuinen
Ton Verkerk
Meta Woudstra-Otter
Nelie Jansma
Ulke Wiersma

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
PR, nieuwsbrieven
PR, media contacten

Marjolein Verheijen

PR algemeen
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Harper’s Bazaar
“ELTSE GRINS FOARBY - Geen passender decor voor frisse
bloemprints en ruiten dan een uitgestrekt landschap met typisch
Friese wolkenhemel en een bont beschilderd melkvaardershuisje.
Welkom in Burdaard.” Harper’s Bazaar, juni 2018
Het Ruurd Wiersma Hûs vormt het decor van een fotoshoot voor
het meest iconische modeblad ter wereld: Harper’s Bazaar!
In de Nederlandse juni-editie zijn maar liefst 14 pagina’s aan deze
shoot gewijd. Met fotografie van Serge Leblon en styling door
Astrid Schilders. Onderstaand een kleine weergave.
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Ruurd buiten de deur
Van 15 december 2018 tot en met 14 april 2019 is in het Museum
Belvédére de tentoonstelling ‘FRYSK - 110 jaar schilderkunst in
Friesland’ te zien. In de tentoonstelling over de Friese
schilderkunst van 1909 tot nu is ook Ruurd Wiersma
vertegenwoordigd.
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Ruurd Wiersma Experience
Ruurd Wiersma Experience - ‘in grut spektakel’
In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 is de
Ruurd Wiersma Experience van start gegaan. Een culturele reis
door het landschap van Friesland. Dat het zo’n succes zou
worden, wisten wij van te voren ook niet. De kaartjes waren heel
snel uitverkocht. Een groot aantal mensen heeft de Experience
daardoor helaas moeten missen. Wellicht wordt de Experience in
de toekomst nog eens herhaald en kan dit recht gezet worden.
Maar natuurlijk, eerst een terugblik op de ervaring:
‘Wauw’. Een woord dat van toepassing is op de Ruurd Wiersma
Experience. De gasten lieten zich meeslepen in de biografie van
de overleden schilder en melkvaarder. Ze werden meegenomen
op een melkvaardersboot vanuit Âldtsjerk naar Burdaard. Tijdens
de tocht werden de gasten vermaakt met verhalen over de
schilder.
Veel moois was het leven van Ruurd niet, maar dat maakte de
tocht des te spannender. Tijdens de tocht waren er kunstwerken te
bewonderen langs de waterroute. Op deze manier werden de
gasten direct geïntroduceerd aan de naïeve kunsten van Ruurd.
En natuurlijk mochten de gasten aan het einde van de reis het
schilderen zelf ook proberen. Menigeen verkeek zich op de
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kunsten van onze Ruurd. Het schilderen was niet zo makkelijk als
dat het leek. Toch hebben we een paar prachtige werken terug
zien komen.
Na afloop hebben wij een aantal gasten benaderd en bevraagd
over hun ervaringen. We hebben geen klachten mogen horen. Dit
onderstreept het succes van deze ‘experience’. Een heugelijke
dag voor de gasten die mee konden op de boot.
Graag willen wij de acteurs en de organisatoren bedanken voor dit
grote succes. In Burdaard mogen wij trots zijn met zulk talent.
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Laatste aanwinst
Tipje van de sluier: we hebben een nieuw klokje in onze collectie.
Ruurd zijn klokjes zijn ware kunststukken. De Ooievaar is ook lang
niet het meest bijzondere aan dit klokje. Nieuwsgierig? Je mag het
hele klokje gerust komen bekijken in het Ruurd Wiersma Hûs.

Een aantal feitjes:
Het klokje heeft 6 zwanen met
2 eendjes.
Het museum heeft het klokje
ontvangen als schenking van
de familie Monna.
Het is op 20 juli 2018 bij ons
gebracht.
Formaat:
28cm x 25cm x 19cm
Naast het klokje hebben we
ook een drietal brieven
ontvangen die Ruurd heeft
geschreven aan dhr. Monna.
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Winteropenstelling
Tijdens de winterperiode is het Ruurd Wiersma Hûs niet standaard
geopend. Maar dit jaar maken we daar voor één dag een
uitzondering op:

Vrijdag 28 december 2018
opent het museum haar deuren
voor een unieke winteropenstelling!
In de dagen na kerst zal het museum nog gezellig aangekleed zijn
en om in de winterse sferen te blijven is er voor de
museumbezoeker een gratis glaasje glühwein. Dus kom gezellig
langs! Het museum is ook leuk te bezoeken met kinderen of
kleinkinderen. En natuurlijk hebben wij ook aan hen gedacht.
We zijn geopend van 13.00 – 17.00 uur.
Mocht u niet kunnen op de 28e, kunt u natuurlijk altijd een afspraak
maken om het museum op een andere dag te bezoeken. Dit kan
ook tijdens de kerstvakantie!
Neem contact op met Lolly Kingma - (0519) 33 25 75
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Voor (toekomstige) donateurs
Draagt u Museum ‘Ruurd Wiersma Hûs’ ook een warm hart toe?
Al vanaf €10,- bent u donateur van Museum ‘Ruurd Wiersma Hûs’
Met dit bedrag ondersteunt u het museum en u ontvangt de
nieuwsbrief.
Donateurs zijn van vitaal belang voor de ‘Stichting Ruurd
Wiersma’: zonder donateurs geen museum. Donateurs en
bezoekers geven nadrukkelijk te kennen dat zij het belangrijk
vinden dat het verleden ook in de toekomst zichtbaar blijft.
Daarnaast zorgen ze met de jaarlijkse donatie ook voor een
financieel fundament onder de stichting. Belangrijk omdat wij ons
museum (eigendom van de stichting) moeten onderhouden.
Schenkingen
Museum ‘Ruurd Wiersma Hûs’ heeft een ANBI-status (Algemeen
Nut Beogende Instelling) en hoeft daarom geen erf- of
schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen.
Museum ‘Ruurd Wiersma Hûs’kan uw gift goed gebruiken om het
werk van de zondagsschilder Ruurd Wiersma, in eigendom te
verwerven, in stand te houden en te exposeren.
U kunt uw gift op verschillende manieren doen:
•

U kunt een bedrag overmaken naar rekeningnummer/IBAN
NL86 RABO 0320 2054 01 t.n.v. Stichting Ruurd Wiersma.
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•

U kunt zich aanmelden als donateur via de mail:
penningmeester@ruurdwiersma.nl

•

U kunt een schenking overeenkomen met Museum ‘Ruurd
Wiersma Hûs’ of via een notaris vastleggen, daarbij zijn er
verschillende fiscale voordelen binnen de nieuwe Geefwet.

Periodieke schenking
Een periodieke schenking biedt u de mogelijkheid om optimaal
voordeel te behalen uit de Geefwet. Periodieke schenkingen
kennen namelijk onder bepaalde voorwaarden geen drempels en
maxima en zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. U
kunt dit in een schriftelijke overeenkomst voor minimaal vijf jaar
vastleggen. Neem contact met ons op, we helpen u graag.
Nalatenschappen
LEGAAT - U kunt in uw testament een legaat opnemen. Museum
‘Ruurd Wiersma Hûs’ krijgt dan na uw overlijden een door u van
tevoren vastgesteld bedrag.
ERFSTELLING - U kunt Museum ‘Ruurd Wiersma Hûs’ in uw
testamant tot mede-erfgenaam benoemen, Het museum deelt dan
samen met de andere erfgenamen in de nalatenschap. De grootte
van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van de
nalatenschap en het aantal erfgenamen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met.
Ton Verkerk, penningmeester
0519-841701
penningmeester@ruurdwiersma.nl
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Facebook
Wist u al van onze facebookpagina?
Volg de pagina ‘Ruurd Wiersma’ en blijf op de hoogte van het laatste
nieuws over het museum.

Museum ‘Ruurd Wiersma Hûs’
Mounewei 6/7
9111 HB BURDAARD
Tel: 0519 - 33 23 34
Mail: info@ruurdwiersma.nl
Web: www.ruurdwiersma.nl
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