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Voorwoord
Het seizoen 2019 zit er weer op! Als bestuur zijn wij trots op onze
vrijwilligers/rondleiders die altijd weer in de startblokken stonden
om de bezoekers het verhaal van Ruurd Wiersma te vertellen!
Afgelopen seizoen heeft de Museumfederatie Fryslân de gehele
collectie van het Ruurd Wiersma museum geïnventariseerd.
Waarbij de collectie ook digitaal vastgelegd. Deze inventarisatie
vormt het startsein van een groter renovatietraject dat in
samenwerking met de museumfederatie zal worden opgepakt.
Tegelijkertijd zal er gekeken worden naar klimaatbeheersing in het
museum. Daarnaast is de collectie in de afgelopen maanden
vergroot met diverse spullen die we van mensen hebben mogen
ontvangen (brieven, foto’s, verslagen etc.).
We kijken daarmee terug met een goed gevoel over 2019 maar
kijken uit naar 2020!
Het jaar 2020 zal in het teken staan van het feit dat het dan 40 jaar
geleden is dat Ruurd Wiersma is overleden. In de periode wordt
hier samen met onze vrijwilligers/rondleiders invulling aangegeven.
Ook zullen we steeds op zoek zijn en blijven om nieuwe
vrijwilligers/rondleiders te vinden die samen met de anderen het
verhaal van Ruurd Wiersma “levend” zullen houden. Mocht u/ je
mensen weten en kennen die daar deel vanuit willen maken dan
horen we dat graag!
Sybren van Tuinen
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Opening door Wethouder
Het Ruurd Wiersma Hûs had dit jaar een bijzondere opening van
het museum. Op dinsdag 2 april opende het museum deuren voor
weer een nieuw museumseizoen. Na een jaar met het grote
succes van de Ruurd Wiersma Experience, was er ook dit jaar de
ambitie om er iets moois van te maken. Dit jaar voor het eerst als
museum in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Een grotere
gemeente die met een rijk skala aan musea over groot en divers
cultureel aanbod beschikt. Het Ruurd Wiersma Hûs hoort hier
zeker bij!
Om het seizoen goed af
te trappen kwam daarom
niemand minder dan
Pytsje de Graaf deze
middag de deuren
openen! Zij is wethouder
Mienskip in de nieuwe
gemeente en komt het
museum graag
bezoeken.

En zoals uit de foto blijkt, werd zij vergezeld door een wel heel
bijzondere gast. Ook benieuwd waar ze naar kijken? Kom het
ontdekken in het museum!
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Gezocht: Penningmeester
Het bestuur van de stichting Ruurd Wiersma is op zoek naar
een nieuwe penningmeester!
De functie wordt sinds 2012 bekleed door de heer Ton Verkerk. De
statuten schrijven voor dat hij nu moet stoppen. Hij heeft de
financiële administratie goed voor elkaar en is bereid om de
nieuwe penningmeester wegwijs te maken in de uit te voeren
werkzaamheden.
De stichting vindt het belangrijk dat het levensverhaal van Ruurd
Wiersma ook in de toekomst zichtbaar blijft. Het museum is
officieel erkend en opgenomen in de Toonbeeldenlijst van
interieurensembles.
De stichting is eigenaar van het pand waar Ruud heeft gewoond
en heeft een ANBI status. Er zijn financiële reserves opgebouwd
door de inkomsten van donateurs en bezoekers en door de inzet
van veel vrijwilligers. Dit is belangrijk om het erfgoed in stand te
kunnen houden.
Het bestuur bestaat uit 5 enthousiaste personen. Een voorzitter,
secretaris, penningmeester, publieke relaties (nieuwbrieven) en
social media (digitale communicatie via internet).
Wanneer u belangstelling heeft voor de vacante functie, kunt u
contact opnemen met onze voorzitter Sybren van Tuinen, via de
mail sjvantuinen@gmail.com, of telefonisch 06 - 29070303. Een
takenoverzicht van de penningmeester is eveneens beschikbaar.
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Ontvangst nieuwe documenten
Op zaterdag 31 augustus heeft het bestuur een bijzondere
verzameling documenten en informatie ontvangen van de familie
Kloos uit Amsterdam.
In het museum vond de overdracht plaats in aanwezigheid van de
heer en mevrouw Kloos en enkele bestuursleden van de stichting.
Het betreft veel documentatie uit de jaren 1975 -1982 en bijzonder
is ook de overdracht van ca. 120 dia’s die een fantastisch beeld
geven van de situatie van de woning waarin Ruurd Wiersma
woonde en schilderde. Onder de overgedragen stukken bevindt
zich daarnaast de opname een interview tussen de heer Kloos en
Ruurd Wiersma hetgeen is opgenomen in mei 1977, destijds op
een cassettebandje.
Het bestuur is de heer en mevrouw Kloos zeer erkentelijk voor de
overdracht van deze bijzondere
documenten en neemt deze
documenten met plezier op in de
collectie van het museum.

Legaat fam. de Boer
De Stichting Ruurd Wiersma heeft een legaat/schenking
ontvangen ter nagedachtenis aan De heer Hendrik de Boer
geboren in Pingjum 1928, overleden in 2017 en mevrouw
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Julia de Boer – van der Kemp geboren in Arnhem 1933, overleden
2018. Zij hebben gewoond vanaf 1972 aan de Eewal nr 43 te
Burdaard.
De heer de Boer heeft rond 2000 ca 10 jaar rondleidingen
gegeven in het Ruurd Wiersma Hûs, meestal met zijn echtgenote
als assistente Julia die verzorgde dan de afrekeningen van de
entree en gekochte ansichtkaarten en boekwerken. Hij noemde
zijn Julia mijn Arnhemse meisje (koekje met veel suiker) en
bezocht regelmatig het Kazemattenmuseum op de Afsluitdijk.

De Stichting Ruurd Wiersma heeft de ANBI-status. Voor de
donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan
een culturele ANBI met 1,25 verhogen en als gift aftrekken .
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen,
mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de
aangifte vennootschapsbelasting.
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Klaas de Graaf
Wij denken terug aan Klaas de Graaf
Op zaterdag 02 november jl hebben wij als bestuur samen met de
vrijwilligers van het museum ons jaarlijks uitje gehouden. We zijn
op bezoek geweest in “de Sûkerei” te Damwoude. Zeker een
bezichtiging waard en tijdens dit uitje hebben we stilgestaan bij
onze vrijwilliger, Klaas de Graaf, die eind vorig jaar is overleden.
Geboren in Ternaard op 10 mei 1934 groeide hij op in het
noordoosten van Friesland, hij trouwde met Akke de Graaf- van
der Velde en jarenlang had hij een schildersbedrijf aan huis. In de
loop van de jaren is hij ook restauratie-schilder geweest en heeft
menig kerkgebouw van binnen en van buiten gezien en heeft ook
veel restauratiewerk aan kerken mogen doen.
Ook was hij jarenlang vrijwilliger binnen het Ruurd Wiersmamuseum en heeft hij vele bezoekers mogen vertellen over de
mens Ruurd Wiersma die hij persoonlijk ook goed gekend heeft.
Vorig jaar was Klaas de Graaf nog in ons midden en heeft hij nog
vele verhalen verteld over Ruurd Wiersma, hij genoot ervan. Toen
was al duidelijk dat zijn gezondheid achteruit ging. Op 24
november 2018 is hij overleden op de leeftijd van 84 jaar.
Wij, bestuur en vrijwilligers, denken met veel dankbaarheid terug
aan zijn tijd en energie die hij als vrijwilliger heeft “gegeven” aan
het Ruurd Wiersma Hûs!
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Ruurd Wiersma in beeld
Ook dit jaar dook het Ruurd Wiersma Hûs weer op verschillende
plaatsen op. Op de volgende pagina’s een kleine compilatie.

Maart
Ruurd Wiersma Hûs in
de museumestafette van
de Libelle (week 10).

Mei
Ruurd Wiersma staat
vermeld binnen de
kunstrubriek van
InfoNU.nl. Een
mooie pagina over
het leven en werk
van de zondagsschilder
uit Burdaard.
U kunt hier het hele artikel vinden: https://kunst-encultuur.infonu.nl/kunst/143751-zondagsschilder-ruurd-wiersma-rwuit-burdaard.html

7

Oktober
Het Ruurd Wiersma Hûs is de tussenstop in.. Kampeerauto (nr. 8)

November
Bij de trap naar de Ruurd Wiersmazaal in MFC Het Spectrum
hangt sinds kort een Groot schilderij van Joop Bouma, de huisarts
van Ruurd Wiersma. Op het schilderij staan belangrijke objecten
uit Burdaard in de tijd van Ruurd;
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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 de
penningmeester via: 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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