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NIEUWSBRIEF
Beste liefhebbers van ons museum,
Het museum heeft in 2015 met haar vrijwilligers weer een mooi
bezoekersaantal gehaald: 1830.
Het bestuur bestaat nog steeds uit 5 personen en ons jaarlijkse
voorjaarsuitje met de vrijwilligers en partners voerde ons naar
Oostmahorn voor een prachtige tocht over het Lauwersmeer met een
lekkere lunch. Iedereen heeft weer zin in het nieuwe museumjaar!
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Afscheid Addy van Oort.
Begin december 2015 is een van de oprichters van ons museum
overleden: Addy van Oort. Hoe zij bij het museum berokken is geraakt
willen we u graag vertellen door het integraal overnemen van de speech
die ons oud–bestuurslid Gerard van Nimwegen heeft gehouden tijdens
de afscheidsdienst.

Lieve familie en vrienden van Addy,
De Leeuwarder vrienden van Addy hebben vast allemaal wel eens
het verhaal gehoord, hoe Henk en zij met de `naïeve schilder’ en
voormalig melkvaarder Ruurd Wiersma in contact zijn gekomen.
Voor Addy was dat in de wachtkamer van het ziekenhuis, waar
Ruurd kwam voor zijn plasproblemen. Addy trad daar op als
gastvrouw. Later zou Ruurd iedereen vertellen dat dokter van Oort
zijn leven had gered!
Menigeen zou in die wachtkamer, bij de aanblik van zo’n
merkwaardig mannetje met bonte kleren en beschilderde schoenen,
in gedachten zijn schouders hebben opgehaald en hem als
zonderling genegeerd hebben. Zo niet Addy van Oort. ‘Wat hebt u
daar een bijzondere schoenen aan, mijnheer!’ ‘Ja, u moet weten: ik
bin kunstskilder!’ zei Ruurd. Het was het begin van een lange
vriendschap.
Ruurd is in 1980 overleden. Ik kende Ruurd wel, ik was er
meerdere keren op bezoek geweest en kreeg dan rozijnen op
brandewijn voorgezet, boerenjongens dus. Ruurd vertelde mij
menigmaal trots over zijn contacten met dokter van Oort en zijn
vrouw, en zo wist ik voor het eerst van hun bestaan.
Ergens begin 1980 stapte onze huisarts, Joop Bouma bij mij
binnen. Ik woonde in die tijd schuin tegenover het steegje waar
Ruurd gewoond had. Bouma vertelde dat Ruurd zijn hele hebben en
houwen aan het Diakonessenhuis had nagelaten, dat het
ziekenhuisbestuur niet goed wist wat daarmee aan te vangen, en
dat er vervolgens een initiatief was gestart om een stichting Ruurd
Wiersma op te richten die Ruurds huisje voor een symbolisch
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bedrag van het ziekenhuis zou kunnen overnemen. Addy van Oort
zou in het bestuur komen, verder Juub Bosmans, oud-conservator
van het Fries Museum, Haye Talsma van vereniging Dorpsbelang
en dokter Bouma zelf. Of ik er voor voelde het vijfde lid van het
bestuur te worden?
Wel, dat leek me wel leuk, en zo zat ik al gauw met de
oprichtingsgroep om de tafel. We gingen met concept-statuten naar
de notaris en de stichting was een feit. Zo kwam ik voor het eerst
met Addy en Henk van Oort in contact.
Al gauw werd ik gegrepen door het enthousiasme dat Addy daar
tentoonstelde. Tjonge, wat een drive had die dame! Zij was
secretaris van het bestuur, ik penningmeester, en samen gingen we
op strooptocht naar geld. Zelf kende ik wat fondsen die konden
worden aangeschreven, en Addy had een uitgebreid netwerk van
relaties. En – belangrijker nog- ze had haar ó zo charmante en
slimme manier om die relaties, of de soms stokoude bestuurders
van de fondsen, te benaderen: daar kunnen jullie je ongetwijfeld
alles bij voorstellen. Het kon gaan om notabelen die ze kende en
die toevallig in het bestuur van zo’n fonds zaten. Maar ze zocht het
ook dichter bij huis, haar eigen huis zelfs: zou de schilder die de
kozijnen en deuren van huize van Oort geschilderd had niet wat
aan cultuurbevordering willen doen door de stichting in oprichting
een bedragje te geven? Tenslotte, aldus Addy, werkte Ruurd, net
als die schilders, toch ook met synthetische verf, ‘fietsenlak’ zoals
Ruurd het noemde? Nou dan. Wel, de schilder uit Goutum kon niet
op tegen zoveel morele druk én vrouwelijke charme - en doneerde.
Om kort te gaan, in no time hadden we enkele tienduizenden
guldens van fondsen, ondernemers en notabelen binnen, konden we
de vloer en het dak van Ruurds huisje laten vernieuwen, en konden
we aan de slag met ons museum.
Ik had ondertussen ook Henk van Oort leren kennen en zijn lekkere
droge humor leren weten te waarderen. De band met dit aardige
echtpaar werd allengs sterker, ook buiten het museum om.
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Het museum heeft zeer, zeer lang van Addy’s bijzondere kwaliteiten
gebruik kunnen maken en is haar én Henk bijzonder dankbaar. Het
bestuur heeft mij met klem gevraagd hiervan melding te maken.
Zelf heb ik, en heeft ook mijn vrouw Joke, daar bovendien die fijne
vriendschap met hen aan overgehouden, dus wij zijn nog eens extra
bofferds.
Kortom, een fantastische vrouw heeft het leven van ons allemaal op
een leuke, fleurige, kleurige, slimme, warme en vooral charmante
manier verrijkt. Addy, lieve vriendin, ongelooflijk bedankt.
Bedankt Gerard, dat wij jouw tekst over mochten nemen.
Voorts is het Museum verrast met een schilderij van Addy voorstellende
“Hof van Eden “ Hoewel we reeds 3 schilderijen met dit thema in ons
bezit hebben heeft het met name door de band met de gulle geefster
een bijzondere betekenis.

De huidige 3 schilderijen van de Hof van Eden in ons museum

Het schilderij zal in het najaar een speciaal plekje krijgen in een van de
vitrines in het MCL (Medisch Centrum Leeuwarden) waar het enige tijd
tentoongesteld zal gaan worden. Het schilderij wordt in een bijzondere
bijeenkomst met de familie aan het museum overgedragen.
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Op het initiatief van de Wassenbergh-Clarijs Fontein stichting om
onderzoek te laten doen naar mogelijke restauratie projecten van
kleinere musea door deskundigen in 2017 heeft het bestuur positief
gereageerd. In ons museum is altijd wel enige restauratie nodig met
name als gevolg van de vochtproblematiek. We hebben mede dankzij
uw steun al wat kunnen sparen voor het restauratiefonds en zien dan
ook uit naar het onderzoek en eventuele financiële bijdrage.

In het najaar van 2015 zijn we benaderd door de bekende Franse
fotografe Mary France Boyer voor een fotoreportage voor dit
Internationaal verschijnend blad met maar liefst een oplage van 80.000
exemplaren (Engelstalig; onderdeel van Vogue) in geheel Europa.
April van dit jaar zijn de opnamen gemaakt op traditionele wijze!
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Pake & Beppe
Zoals al enige jaren gebruikelijk wordt op initiatief van de
Museumfederatie Friesland gedurende de voorjaarsvakantie het
museum een viertal dagen opengesteld. Kinderen tot 12 jaar kunnen
gratis op vertoon van een Pake & Beppe of ander volwassen familielid
het museum bezoeken. In 2016 mochten de kinderen een zelf
meegebracht schoentje of klompje beschilderen. Ook was er een
prijsvraag: er worden 5 vragen gesteld aan de kinderen en bij goede
beantwoording is daar een prijsje aan verbonden. Op deze manier
kunnen kinderen wennen aan de musea en worden het wellicht onze
bezoekers van de toekomst.
Merchandising
Onze collectie van artikelen van Ruurd zoals briefkaarten, posters,
boeken en stropdassen is dit jaar uitgebreid met placemats met
afbeeldingen van Ruurds schilderijen. Ze zijn per stuk te koop in ons
museum en wie 5 exemplaren tegelijk koopt krijgt een mooie korting.

Het ‘museumwinkeltje’ dat Ulke Wiersma inrichtte zorgde er -met de inspanningen van
de vrijwilligers- voor dat de verkopen behoorlijk gestegen zijn!
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Speciaal bezoek
Op een dag in november hadden we op zijn verzoek het oud –
schoolhoofd dhr. Bijlsma in het museum. Burdaard had, toen Ruurd nog
klein was, een schooltje (nu woonhuis) aan de Ee waar hij op school
ging. Bijlsma vertelde dat Ruurd geen briljante leerling was, maar dat hij
wel zeer bedreven was in het zoeken van kievitseieren het zogenaamde
Ljepeisiekjen. Als Ruurd zelf zijn rondje door de weilanden had gedaan
en zijn pet vol was wees hij anderen op plakken waar nog nesten waren.
Ruurd was geen lieverdje want naar overlevering joeg hij aan de Ee
weleens een eend in een steeg die na het onvermijdelijke einde daarna
in de pan verdween. Dhr. Bijlsma heeft indertijd voor de school nog voor
15 gulden een kachel van Ruurd gekocht die mogelijk te zijner tijd een
plekje in het museum krijgt.
Boekje Ruurd 60 jaar Ferwerderadiel
In 2016 zou Ruurd 60 jaar op de Mounewei 6/7 wonen. Reden om de
mooie foto’s van de bruikleententoonstelling te verwerken in een
lustrumpublicatie. Die is waardevol voor degenen die de tentoonstelling
bezochten, maar zeker zo mooi voor degenen die de tentoonstelling
gemist hebben! Het boekje is voor 10 euro te koop in het museum.
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Informatie voor (toekomstige) donateurs.
Draagt u Museum “Ruurd Wiersma Hûs” ook een warm hart toe?
Al vanaf € 10,00 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.
*U kunt zich aanmelden als donateur via 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.
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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
0519841701
penningmeester@ruurdwiersma.nl
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Donateur worden?
penningmeester@ruurdwiersma.nl
NL86 RABO 0320 2054 01
ANBI 61 555 46
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