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Beste Vrienden van het 
Jopie Huisman Museum,
Alweer de laatste nieuwsbrief van 2019! 

We kijken terug op een succesvol en 

inspirerend jaar in ons museum. Mede 

dankzij de steun van de Vrienden gebeurt 

er van alles om de boodschap en het 

werk van Jopie te presenteren, tot volle 

tevredenheid van de bezoekers.

Ook met de duurzaam maken van het museum 

gaat het voorspoedig. Onze Vriendenkring 

heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Maar 

ook het Mienskipfûns van de Provinsje Fryslân 

doet een duit in het zakje met een bijdrage 

van maar liefst € 35.000. Tevens dank aan de 

Vrienden die via de crowdfunding-actie geld 

beschikbaar hebben gesteld. De teller staat op 

ruim € 1100! 

Uw bijdrage is nog steeds welkom. Ga naar: 

betalen.jopiehuismanmuseum.nl en doneer!

Het Vriendenconcert op 10 november was 

een groot succes. Ruim 100 Vrienden geno-

ten van popkoor Hege Hakken en saxofoon-

kwartet Saxemm. Al even inspirerend was de 

Vriendenexcursie naar het Singer Museum in 

Laren in juni jl. In deze nieuwsbrief leest u er 

meer over.

WaterWereld is de titel van de nieuwe tentoon-

stelling in de Utfanhûzerskeamer van Jopie 

in 2020. Een combinatie van de kunst, het 

verhaal en het gevoel. De werken van Jopie’s 

waterwereld kan de bezoeker spiegelen aan 

die van andere kunstenaars. Ook zij hebben de 

waterwereld op allerlei manieren en in allerlei 

technieken vastgelegd. 

Onze voorjaarsvriendenexcursie van 4 april 

2020 verdiept deze gedachte door een bezoek 

aan het Afsluitdijk Wadden Center, direct aan 

het IJsselmeer; de brug met Jopie’s werk 

wordt gevormd door de schilderijen waarin hij 

zijn geliefde Workumerwaard (een vogelrijk 

natuurgebied aan het IJsselmeer) heeft vast-

gelegd.  

Licht en water spelen een uniek spel met je be-

leving: ‘Op het water ziet de wereld er anders 

uit. De horizon zakt. Het perspectief veran-

dert. Het water heeft diepte. De geluiden zijn 

anders.’ Het Wadden Center is een markant 

gebouw bij Kornwerderzand, op de Afsluitdijk. 

In deze ‘Schuimkraag op de dijk’ ontvangen 

wij onze vrienden om kennis te maken met de 

waterwereld van zoet en zout. Een overgang 

die gekende en ongekende mogelijkheden in 

zich bergt. Architect Nynke Rixt Jukema neemt 

ons mee in haar fascinatie voor duisternis, een 

zeldzaam verschijnsel in deze overbelichte tijd.  

Meer informatie over de excursie staat elders 

in deze nieuwsbrief.

Tijdens onze algemene ledenvergadering van 

de Vrienden van Jopie Huisman op 22 februari 

2020, hoop ik velen van u te begroeten. Na af-

loop van de vergadering staat een lunch klaar. 

Aansluitend wandelen we naar het museum 

om te genieten van de werken van Jopie en de 

nieuwe expositie WaterWereld.

Sjoerdtje de Visser, voorzitter

Workumerwaard

Uitnodiging Jaarvergadering 2020 van de Vriendenkring
Het Vriendenbestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering  van de 

Vriendenkring van  het Jopie Huisman Museum op zaterdag 22 februari 2020 om 11.00 uur in de 

Klameare, Merk 1, 8711 CL Workum. De koffie staat vanaf 10.30 uur voor u klaar. De agenda voor 

deze bijeenkomst ontvangt u bij binnenkomst. De notulen staan vanaf begin januari op de (nieuwe) 

website. Na afloop van de vergadering bieden wij u een lunch aan en is er gelegenheid de nieuwe 

tentoonstelling te bekijken. 

Secretaris Iet de Jager-Kooistra is aftredend en herkiesbaar in 2020. Aanmelding van tegenkandi-

daten kan tot 1 februari 2020 via het e-mail adres vrienden@jopiehuismanmuseum.nl  

De voordracht moet door tenminste 10 leden worden ondersteund. Mocht u van de trein gehaald 

willen worden, wilt u dit dan per mail aangeven? Graag begroeten wij u op onze jaarvergadering. 

Iet de Jager - Kooistra, secretaris

LEDENKAART
2020
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Museumnieuws
De komende zes maanden maakt 

Weekendschool Friesland gebruik van de edu-

catieruimtes in ons museum. Ondergetekende 

mocht een woordje spreken tijdens de opening 

op 10 november en legde de link tussen Jopie 

en de weekendschool. Deze heeft namelijk als 

credo: ‘je talent verkennen, deuren openen, in 

jezelf geloven en inspireren’. Als dat niet over 

Jopie gaat weet ik het ook niet meer! 

Jopie’s boodschap als uithangbord: dat is ook 

waarop we de marketing en communicatie 

van het museum baseren. Een museum waar 

kunst en beleving als van nature samengaan, 

omdat Jopie als gevoelsmens zulke prachtige 

uitspraken voor ons heeft achtergelaten. Doen 

wat bij de ziel van Jopie hoort, dat zie ik als 

onze opdracht. Want zijn visie op mededogen, 

duurzaamheid en de wereld is actueel en 

inspirerend. Het nieuwe educatieprogramma, 

‘Jopie’s levenslessen’, gecreëerd door onze 

nieuwe educatrice Afke Hepkema, is hier 

bijvoorbeeld compleet op gebaseerd.

De marketing voeren we steeds meer op een 

eigentijdse wijze uit: Sociale media, Google en 

andere digitale middelen worden intensief in-

gezet. Dit beleid resulteerde zelfs in een ‘viraal’ 

Facebook-bericht! In september bereikte een 

verhaal over de (in 1984) gestolen werken van 

Jopie meer dan een half miljoen mensen. En, 

over digitale media gesproken: hou ook onze 

website in de gaten, rond de jaarwisseling 

komt er een volledig nieuwe!

Mijn eerste jaar is omgevlogen. We begonnen 

met een verbouwing (achterwand, toiletten, 

café etc.) en het inrichten van de prachtige 

expositie ‘Geschenk uit de Hemel’. Daarna 

raakte het museum ‘op stoom’, mede dankzij 

onze fantastische vrijwilligers, die ik langs deze 

weg bedank voor hun inzet! Zo’n debuutjaar is 

een jaar van kennismaken, aftasten en leren. 

Maar ook een visie ontwikkelen en ernaar 

handelen. Soms is dat even wennen voor de 

betrokkenen, maar over het algemeen worden 

veranderingen warm ontvangen. Zoals de 

nieuwe openingstijden: simpel en duidelijk, het 

hele jaar gelijk: van maandag t/m zaterdag van 

10 tot 17 uur en ‘s zondags van 13 tot 17 uur.

Ook nieuw! De expositie voor 2020 (te zien 

vanaf Valentijnsdag) heet WaterWereld. 

Jopie maakte tal van waterlandschappen. 

Schitterende werken, die samen met zijn 

bezielde uitspraken een sterke beleving op-

roepen. Dát gevoel - van liefde voor het water, 

voor de natuur, van genieten van het kleine - is 

het uitgangspunt voor de tentoonstelling waar-

bij we, net zoals bij ‘Geschenk uit de Hemel’, 

ook andere kunstenaars gaan betrekken.

De duurzaamheid van het museum heeft onze 

speciale aandacht. De aanpassingen qua iso-

latie en warmte/koude-beheersing worden de 

komende maanden afgerond, waarna er zon-

nepanelen op de daken worden geïnstalleerd. 

De volgende stappen (o.a. warmtevoorziening) 

worden aansluitend gezet, maar vergen nog 

enige studie. 

En verder hebben we plannen, veel plan-

nen. Zo creëren we binnen onze muren een 

soort ‘Pop-up Museum’, met werken uit ons 

depot, kunnen onze bezoekers vanaf begin 

2020 online tickets kopen en gaan we rond 

WaterWereld een scala aan activiteiten organi-

seren. Verder willen we, schouder aan schou-

der met onze vrijwilligers, aan de slag met 

het assortiment van café en winkel, werken 

we samen met studenten van Noordelijke 

Hogeschool Leeuwarden aan de beleving van 

ons museum en zijn we met nog veel meer 

leuke dingen bezig. Een eerste uitvloeisel 

hiervan vormt de terugkeer van drie animatie-

filmpjes, waaronder het bekende ‘Deurtje met 

venster’ en ‘De schoenen van Abe’. Kortom: te 

veel om op te noemen. 

Zoals Woodrow Wilson ooit sprak, ‘Ik gebruik 

mijn eigen hersens en alle andere die ik kan 

lenen.’ Want dankzij de kennis, ervaring, visie 

en inzet van onze medewerkers, vrijwilligers, 

bestuursleden, partners en alle andere betrok-

kenen floreert ons museum. Hulde!

Tijdens de jaarvergadering praat ik u verder bij. 

Peter Miedema 

directeur

Op zaterdag 15 juni waren we te gast bij Singer 

Museum Laren. Na een overheerlijke lunch (in 

de eetkamer van de oorspronkelijke villa) nam 

een ‘ouderwetse’ schoolmeester ons mee 

door de tijd met een boeiend verhaal over het 

ontstaan van dit prachtige museum. 

Singer Laren bestaat uit een museum, villa, 

beeldentuin en theater. Het Amerikaanse echt-

paar Anna en William Singer bouwde begin 

vorige eeuw de Villa De Wilde Zwanen. Samen 

brachten ze een indrukwekkende kunstcollec-

tie bijeen.

In 1956 werden er een museum en een theater 

aan de villa gebouwd. De internationaal beken-

de landschapsarchitect Piet Oudolf maakte het 

ontwerp voor de beeldentuin, de daktuin en 

het voorplein van Singer Laren. De gratis toe-

gankelijke beeldentuin is ingericht met beelden 

van hedendaagse Nederlandse kunstenaars 

met de relatie cultuur - natuur als verbindend 

thema.

Aansluitend hebben we een prachtige tentoon-

stelling van Duitse expressionisten (uit mu-

seum Ostwall, Dortmund), de vaste expositie 

en de beeldentuin bewonderd. Twee gidsen 

brachten de schilderijen tot leven, door ze 

telkens weer in hun tijd en binnen de heer-

sende stromingen te plaatsen. Een absolute 

meerwaarde om kunst te beleven. We sloten 

af met een bezoek aan de rijk gesorteerde 

museumwinkel en een goed verzorgde borrel 

met hapje. Al met al een zeer geslaagd cultu-

reel uitje.

Marjo Vonderman 

activiteitencoördinator

nieuw:
Jopie Huisman
Foundation
Ons museum wordt, anders dan 

vrijwel alle musea in de omgeving, 

niet structureel gesubsidieerd. In feite 

is het Jopie Huisman Museum dus 

cultureel ondernemer. 

We ‘houden onze eigen broek op’ d.m.v. de 

entrees, horeca, winkelverkoop, giften (van 

particulieren en fondsen) en vanuit andere 

bronnen. Verder zijn we blij met de steun 

van de Vereniging Vrienden van het Jopie 

Huisman Museum en Jopie’s Fiskklub (de 

ondernemersclub).

Daarnaast is in juni 2019 bij notariskantoor 

Ellemers te Sneek de Stichting Jopie Huisman 

Foundation opgericht. De Foundation wil 

legaten, giften etc. verwerven waardoor het 

museum een steviger financieel fundament 

krijgt: een garantie voor een mooie toekomst.

Wilt u bijdragen aan de foundation of er meer 

informatie over ontvangen? Neem dan con-

tact op met Frans Sikkes (voorzitter) of Peter 

Miedema (06 - 533 699 22).

Vriendenbijdrage 2020
U ontvangt bij deze Nieuwsbrief een acceptgiro. Voor Vrienden met automatische 

incasso, leden van Jopie’s Fiskklub en Leden voor het Leven is geen acceptgiro 

bijgevoegd. De bijdrage voor 2020 is niet gewijzigd, de ledenbijdragen zijn: persoon-

lijk lidmaatschap € 17,50 per jaar en een gezinslidmaatschap € 30,- per jaar. Als u in 

het verleden een hoger bedrag heeft aangegeven, dan is dit bedrag op de acceptgiro 

vermeld. 

Nieuw programma voor ledenadministratie

De inning via de automatische incasso zal in de laatste week van januari worden uit-

gevoerd. Voor controle van de automatische incasso kunt u het beste kijken naar het 

bankrekeningnummer, omdat onze naam als incassant in de afkorting erg onduidelijk 

is. Ons bankrekeningnummer (IBAN) is: NL12RABO 0328 8197 51.

Betalen bijdrage via iDeal

Uw lidmaatschap en uw bijdrage zijn voor ons erg belangrijk, met onze grote schare 

vrienden kunnen we het museum zo goed mogelijk ondersteunen. Voor de komende 

jaren staat de vergroening van het museum op de rol, onder andere door zonnepane-

len en alternatieve verwarmingsbronnen. 

Terugblik Vriendenconcert
Zondag 10 november bezochten ruim 100 

vrienden het Vriendenconcert in het mu-

seum. Twee muziekgezelschappen uit de 

regio traden op: Popkoor Hege Hakken 

en Saxofoonkwartet Saxemm.

Popkoor Hege Hakken uit Heeg (25 enthou-

siaste vrouwen op Hege Hakken) bracht een 

gevarieerd repertoire ten gehore bestaande 

uit actuele popnummers van onder andere 

Coldplay, Bløf, Queen en Adéle. Dirigente Akke 

Bosma zal samen met o.a. dit koor optreden 

tijdens de Friesian Proms in januari 2020. 

Terugblik Vriendenexcursie 2019  
Singer Museum Laren

Saxemm onderscheidt door hun veelzijdige 

repertoire, in de klassieke opstelling van 

sopraan, alt, tenor en baritonsaxofoon. Op 

deze wijze kwam het rijke kleurenpalet van alle 

4 saxofoons prachtig bijeen! Zowel klassieke 

nummers als wereldmuziek van bijvoorbeeld 

The Beatles.  

Als toegift traden beide muziekgezelschappen 

samen op en dat leverde een luid applaus op 

van de aanwezigen.  

Er werd nog heerlijk nagepraat onder het 

genot van een hapje en drankje. Het was een 

mooie, muzikale middag in het Jopie Huisman 

Museum.
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Museumnieuws
De komende zes maanden maakt 

Weekendschool Friesland gebruik van de edu-

catieruimtes in ons museum. Ondergetekende 

mocht een woordje spreken tijdens de opening 

op 10 november en legde de link tussen Jopie 

en de weekendschool. Deze heeft namelijk als 

credo: ‘je talent verkennen, deuren openen, in 

jezelf geloven en inspireren’. Als dat niet over 

Jopie gaat weet ik het ook niet meer! 

Jopie’s boodschap als uithangbord: dat is ook 

waarop we de marketing en communicatie 

van het museum baseren. Een museum waar 

kunst en beleving als van nature samengaan, 

omdat Jopie als gevoelsmens zulke prachtige 

uitspraken voor ons heeft achtergelaten. Doen 

wat bij de ziel van Jopie hoort, dat zie ik als 

onze opdracht. Want zijn visie op mededogen, 

duurzaamheid en de wereld is actueel en 

inspirerend. Het nieuwe educatieprogramma, 

‘Jopie’s levenslessen’, gecreëerd door onze 

nieuwe educatrice Afke Hepkema, is hier 

bijvoorbeeld compleet op gebaseerd.

De marketing voeren we steeds meer op een 

eigentijdse wijze uit: Sociale media, Google en 

andere digitale middelen worden intensief in-

gezet. Dit beleid resulteerde zelfs in een ‘viraal’ 

Facebook-bericht! In september bereikte een 

verhaal over de (in 1984) gestolen werken van 

Jopie meer dan een half miljoen mensen. En, 

over digitale media gesproken: hou ook onze 

website in de gaten, rond de jaarwisseling 

komt er een volledig nieuwe!

Mijn eerste jaar is omgevlogen. We begonnen 

met een verbouwing (achterwand, toiletten, 

café etc.) en het inrichten van de prachtige 

expositie ‘Geschenk uit de Hemel’. Daarna 

raakte het museum ‘op stoom’, mede dankzij 

onze fantastische vrijwilligers, die ik langs deze 

weg bedank voor hun inzet! Zo’n debuutjaar is 

een jaar van kennismaken, aftasten en leren. 

Maar ook een visie ontwikkelen en ernaar 

handelen. Soms is dat even wennen voor de 

betrokkenen, maar over het algemeen worden 

veranderingen warm ontvangen. Zoals de 

nieuwe openingstijden: simpel en duidelijk, het 

hele jaar gelijk: van maandag t/m zaterdag van 

10 tot 17 uur en ‘s zondags van 13 tot 17 uur.

Ook nieuw! De expositie voor 2020 (te zien 

vanaf Valentijnsdag) heet WaterWereld. 

Jopie maakte tal van waterlandschappen. 

Schitterende werken, die samen met zijn 

bezielde uitspraken een sterke beleving op-

roepen. Dát gevoel - van liefde voor het water, 

voor de natuur, van genieten van het kleine - is 

het uitgangspunt voor de tentoonstelling waar-

bij we, net zoals bij ‘Geschenk uit de Hemel’, 

ook andere kunstenaars gaan betrekken.

De duurzaamheid van het museum heeft onze 

speciale aandacht. De aanpassingen qua iso-

latie en warmte/koude-beheersing worden de 

komende maanden afgerond, waarna er zon-

nepanelen op de daken worden geïnstalleerd. 

De volgende stappen (o.a. warmtevoorziening) 

worden aansluitend gezet, maar vergen nog 

enige studie. 

En verder hebben we plannen, veel plan-

nen. Zo creëren we binnen onze muren een 

soort ‘Pop-up Museum’, met werken uit ons 

depot, kunnen onze bezoekers vanaf begin 

2020 online tickets kopen en gaan we rond 

WaterWereld een scala aan activiteiten organi-

seren. Verder willen we, schouder aan schou-

der met onze vrijwilligers, aan de slag met 

het assortiment van café en winkel, werken 

we samen met studenten van Noordelijke 

Hogeschool Leeuwarden aan de beleving van 

ons museum en zijn we met nog veel meer 

leuke dingen bezig. Een eerste uitvloeisel 

hiervan vormt de terugkeer van drie animatie-

filmpjes, waaronder het bekende ‘Deurtje met 

venster’ en ‘De schoenen van Abe’. Kortom: te 

veel om op te noemen. 

Zoals Woodrow Wilson ooit sprak, ‘Ik gebruik 

mijn eigen hersens en alle andere die ik kan 

lenen.’ Want dankzij de kennis, ervaring, visie 

en inzet van onze medewerkers, vrijwilligers, 

bestuursleden, partners en alle andere betrok-

kenen floreert ons museum. Hulde!

Tijdens de jaarvergadering praat ik u verder bij. 

Peter Miedema 

directeur

Op zaterdag 15 juni waren we te gast bij Singer 

Museum Laren. Na een overheerlijke lunch (in 

de eetkamer van de oorspronkelijke villa) nam 

een ‘ouderwetse’ schoolmeester ons mee 

door de tijd met een boeiend verhaal over het 

ontstaan van dit prachtige museum. 

Singer Laren bestaat uit een museum, villa, 

beeldentuin en theater. Het Amerikaanse echt-

paar Anna en William Singer bouwde begin 

vorige eeuw de Villa De Wilde Zwanen. Samen 

brachten ze een indrukwekkende kunstcollec-

tie bijeen.

In 1956 werden er een museum en een theater 

aan de villa gebouwd. De internationaal beken-

de landschapsarchitect Piet Oudolf maakte het 

ontwerp voor de beeldentuin, de daktuin en 

het voorplein van Singer Laren. De gratis toe-

gankelijke beeldentuin is ingericht met beelden 

van hedendaagse Nederlandse kunstenaars 

met de relatie cultuur - natuur als verbindend 

thema.

Aansluitend hebben we een prachtige tentoon-

stelling van Duitse expressionisten (uit mu-

seum Ostwall, Dortmund), de vaste expositie 

en de beeldentuin bewonderd. Twee gidsen 

brachten de schilderijen tot leven, door ze 

telkens weer in hun tijd en binnen de heer-

sende stromingen te plaatsen. Een absolute 

meerwaarde om kunst te beleven. We sloten 

af met een bezoek aan de rijk gesorteerde 

museumwinkel en een goed verzorgde borrel 

met hapje. Al met al een zeer geslaagd cultu-

reel uitje.

Marjo Vonderman 

activiteitencoördinator

nieuw:
Jopie Huisman
Foundation
Ons museum wordt, anders dan 

vrijwel alle musea in de omgeving, 

niet structureel gesubsidieerd. In feite 

is het Jopie Huisman Museum dus 

cultureel ondernemer. 

We ‘houden onze eigen broek op’ d.m.v. de 

entrees, horeca, winkelverkoop, giften (van 

particulieren en fondsen) en vanuit andere 

bronnen. Verder zijn we blij met de steun 

van de Vereniging Vrienden van het Jopie 

Huisman Museum en Jopie’s Fiskklub (de 

ondernemersclub).

Daarnaast is in juni 2019 bij notariskantoor 

Ellemers te Sneek de Stichting Jopie Huisman 

Foundation opgericht. De Foundation wil 

legaten, giften etc. verwerven waardoor het 

museum een steviger financieel fundament 

krijgt: een garantie voor een mooie toekomst.

Wilt u bijdragen aan de foundation of er meer 

informatie over ontvangen? Neem dan con-

tact op met Frans Sikkes (voorzitter) of Peter 

Miedema (06 - 533 699 22).

Vriendenbijdrage 2020
U ontvangt bij deze Nieuwsbrief een acceptgiro. Voor Vrienden met automatische 

incasso, leden van Jopie’s Fiskklub en Leden voor het Leven is geen acceptgiro 

bijgevoegd. De bijdrage voor 2020 is niet gewijzigd, de ledenbijdragen zijn: persoon-

lijk lidmaatschap € 17,50 per jaar en een gezinslidmaatschap € 30,- per jaar. Als u in 

het verleden een hoger bedrag heeft aangegeven, dan is dit bedrag op de acceptgiro 

vermeld. 

Nieuw programma voor ledenadministratie

De inning via de automatische incasso zal in de laatste week van januari worden uit-

gevoerd. Voor controle van de automatische incasso kunt u het beste kijken naar het 

bankrekeningnummer, omdat onze naam als incassant in de afkorting erg onduidelijk 

is. Ons bankrekeningnummer (IBAN) is: NL12RABO 0328 8197 51.

Betalen bijdrage via iDeal

Uw lidmaatschap en uw bijdrage zijn voor ons erg belangrijk, met onze grote schare 

vrienden kunnen we het museum zo goed mogelijk ondersteunen. Voor de komende 

jaren staat de vergroening van het museum op de rol, onder andere door zonnepane-

len en alternatieve verwarmingsbronnen. 

Terugblik Vriendenconcert
Zondag 10 november bezochten ruim 100 

vrienden het Vriendenconcert in het mu-

seum. Twee muziekgezelschappen uit de 

regio traden op: Popkoor Hege Hakken 

en Saxofoonkwartet Saxemm.

Popkoor Hege Hakken uit Heeg (25 enthou-

siaste vrouwen op Hege Hakken) bracht een 

gevarieerd repertoire ten gehore bestaande 

uit actuele popnummers van onder andere 

Coldplay, Bløf, Queen en Adéle. Dirigente Akke 

Bosma zal samen met o.a. dit koor optreden 

tijdens de Friesian Proms in januari 2020. 

Terugblik Vriendenexcursie 2019  
Singer Museum Laren

Saxemm onderscheidt door hun veelzijdige 

repertoire, in de klassieke opstelling van 

sopraan, alt, tenor en baritonsaxofoon. Op 

deze wijze kwam het rijke kleurenpalet van alle 

4 saxofoons prachtig bijeen! Zowel klassieke 

nummers als wereldmuziek van bijvoorbeeld 

The Beatles.  

Als toegift traden beide muziekgezelschappen 

samen op en dat leverde een luid applaus op 

van de aanwezigen.  

Er werd nog heerlijk nagepraat onder het 

genot van een hapje en drankje. Het was een 

mooie, muzikale middag in het Jopie Huisman 

Museum.
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De nieuwe expositie in ons museum 

heeft als titel WaterWereld, dus dit 

thema past wonderwel bij de voor-

jaarsexcursie die we organiseren.  

Op de Afsluitdijk, bij Kornwerderzand, 

staat een markant gebouw als een 

schuimkraag op de dijk: Afsluitdijk 

Wadden Center. 

In dit Center vind je een interactieve beleefex-

positie. Hoofdthema is het (over)leven van 

de Nederlanders in de Delta door de eeuwen 

heen. Tevens geeft het een blik op de toe-

komst van klimaatverandering en zeespie-

gelstijging. De huidige en toekomstige werk-

zaamheden aan de dijk kunnen hier op de voet 

gevolgd worden. 

We ontvangen u graag vanaf 11.30 uur en 

starten het programma om 12 uur met een 

lunch. Na de lunch is er een lezing door Nynke 

Rixt Jukema, een van de meest uitgesproken 

jonge architecten van Fryslân. Geboren op een 

van de donkerste plekjes van Nederland is zij 

gefascineerd door de betekenis van de nacht. 

Zij ageert tegen de moderne architectuur die 

gebouwen 24 uur in het licht zet. Ook lichtver-

vuiling op het platteland is haar thema. 

Het inspirerende achterland van de Afsluitdijk 

maakt u mee door middel van een bijzondere 

vliegervaring via de Aquavista. 

We sluiten natuurlijk gezamenlijk af met een 

colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 
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hapje en een drankje. U kunt zich aanmelden 

via info@jopiehuismanmuseum.nl De kosten 

voor deze excursie bedragen € 35,- inclusief. 

Het te betalen bedrag moet vervolgens worden 

overgemaakt op IBAN nummer: NL 29 RABO 

0133 2388 30 t.n.v. Vrienden van het Jopie 

Huisman Museum o.v.v. Vriendenexcursie 2020 

en uw naam. Begin maart 2020 krijgen alle 

deelnemers nadere informatie over deze dag. 

Foto Egbert de Boer, Bouwgroep Dijkstra Draisma

Beleef het Wad bij  Dag en Nacht 
Uitnodiging voorjaarsexcursie   4 april 2020 

Uit het gastenboek

Was heel mooi ik vind Jopie Huisman een topper hoor! 

Heel heel leuk en het is om veel van te genieten. Bedankt 

en veel geluk Jopie!
Anne (9 jaar)

Jopie’s werk is Rijksmuseumkwaliteit. 

Prachtig; dit werk in dit museum hier in Workum.

Chantal & Geert

Prachtig verhaal. Prachtig levenswerk. Sommigen schrij-

ven een biografie maar een biografie schilderen maakt 

het mogelijk dat iedereen je begrijpt.

Dank voor het grote genieten!

Carla uit Gent
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