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Adressen museum, bestuur en medewerkers

Museum Joure Geelgietersstraat 1-11 en Midstraat 97 en 99
 Postbus 75
 8500 AB Joure
 t. (0513) 41 22 83
 e. info@museumjoure.nl
 i. www.museumjoure.nl
 IBAN: NL44 RABO 0334 7703 19 
 t.n.v. Stichting Museum Joure

In het stichtingsbestuur hadden op 31-12-’14 zitting:
 B.J. Luijtze (voorzitter)
 mw. E. Blaauw (secretaris)
 mw. L. Limonard
 G. Boon
 K. Konstapel
 C. Tournier

Personeel Museum Joure in dienst op 31-12-’14: 
Directeur mw. drs. I. Nutma
conservator mw. drs. H.B. ten Wolde
conservator mw. M. van der Zee
secretariaat Museum Joure mw. J. A. M. Krul 
administratie mw. M. Schipper-Valbracht
beheerders S. Bruinsma, R. Hof, J. van der Molen, J. Wind 
 en H. van der Wolde
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Verslag van de directeur
Inleiding
Kairos. Een nieuwe bevlogenheid. Een boek geschreven door Joke J. Hermsen, filosofe. Op de ach-
terkant staat: ‘Rust en aandacht zijn belangrijke voorwaarden voor creativiteit en helder nadenken’,  
betoogde Joke J. Hermsen in Stil de tijd. Maar hoe komen we na de rust weer in beweging? In haar 
nieuwe boek Kairos houdt Hermsen een hartstochtelijk pleidooi voor een andere, meer bevlogen 
tijd. We kennen Chronos als de lineaire, meetbare tijd, maar we zijn Kairos als ‘de god van het 
geschikte ogenblik’ vergeten. Toch kan juist deze tijdervaring ons onverwachte kansen en inzichten 
bieden.’ Op pagina 278: ‘Waar het om gaat is om met een vergrootglas naar het heden te kijken, en 
daar de nog niet gerealiseerde mogelijkheden te ontdekken. De mogelijkheden liggen om ons heen 
te sluimeren en wachten alleen nog op een alerte en creatieve geest die ze op het juiste ogenblik 
met de juiste verwondering tevoorschijn weet te toveren.’
Ik hoop dat bestuur en directie samen met de mensen van Museum Joure op het juiste moment 
veel gaan ontdekken in de komende tijd. 

Hieronder een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen in 2014.
Januari
Op 14 januari mocht Hilly ten Wolde van Gerard de Lange de kopperprent ontvangen. Ontwerp en 
druk in ons eigen Fries Grafisch Museum. Trots ben ik op deze 3e kopperprent, op het stuk creati-
viteit en vakmanschap waarmee de prent is gemaakt. Hulde aan de vrijwilligers van het FGM, die 
elke donderdag in de drukkerij aanwezig zijn. 

Februari
12 februari overleed Meine Staal. Meine was jarenlang zeer betrokken bij Museum Joure. Hij 
maakte voor het museum vele kaarten, gefotografeerd door zijn vrouw Hanneke, ook sinds vele 
jaren vrijwilligster van het museum, vooral bij het HWS, afdeling van Museum Joure. Meine ver-
zorgde zeer zorgvuldig het inlijsten van prenten en foto’s met passe partout. Maar heel belangrijk, 
Meine tekende vele Jouster plekken. De Jouster Toer, de kolk, de kerken en natuurlijk het museum-
complex. Drie keer was er een tentoonstelling in het Auditorium van zijn werk. Joure is door Meine 
vastgelegd in vele tekeningen. Hierin blijft Meine, markant, in onze gedachten. 

Op 24 februari werd de monumen-
tale beuk geveld. De boom was 
ziek. Een sensationeel beeld was 
het toen de grote telescoopkraan 
de boom in delen door de lucht 
op de klaarstaande vrachtauto’s 
laadde. In een ochtend was de 
klus geklaard. Dat moest ook wel, 
want de volgende dagen kwamen 
er allemaal Pake’s en Beppe’s met 
kleinkinderen naar Help Pake en 
Beppe de vakantie door. 
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Maart
In maart hebben wij de tentoonstelling over Marten Buis ingericht. De opening van de expositie 
was op 31 maart, de 100ste geboortedag van Marten Buis. Zijn kleinzoon opende deze bijzondere 
overzichtstentoonstelling. 

April
8 april en 9 april deed Museum Joure weer mee aan het museumweekend. Vele bezoekers kwamen 
naar het museum en vertrokken enthousiast. Zij genoten van de bijzondere sfeer met muziek van 
It Spul, natuurlijk werd er weer gekookt op het petroleumstel en liepen er mensen rond in kleding 
van omstreeks 1920. De ambachtslieden demonstreerden in de verschillende werkplaatsen hun 
vakmanschap. Het museum bruist dan en leeft.
In april kwam het bericht van de ANWB, dat Museum Joure een prima score had in de ANWB 
Museumcheck, een 8,1. Vrijwilligers testten gedurende een half jaar het museum op laagdrempe-
ligheid, toegankelijkheid, klantvriendelijkheid en bereikbaarheid. 

Mei
In onze gedachten blijft ook Harrie de Vries, actief lid van het HWS. Hij zat in de redactie van Ut 
Eigen Gea en was zeer betrokken bij de geschiedenis van Skarsterlân, in het bijzonder van zijn 
geboorteplaats Sint Nicolaasga. Harrie was ook dol op de natuur. Hij schilderde zeer verdienstelijk 
weidevogels. Harrie overleed op 8 mei. Een In Memoriam staat in Ut Eigen Gea.

In mei en juni bezoeken altijd veel groepen het museum. Zij kiezen vaak voor een Douwe 
Egbertsarrangement of een Ambachtenarrangement. Al sinds vele jaren vertellen onze speciale 
rondleidsters en rondleiders de groepen met veel passie het verhaal over Douwe Egberts en de 
ambachten. Mensen zijn steeds weer verrast over de rijke historie en het boeiende museumcom-
plex.



5

Vele families brengen hun jaarlijks reisje aan Museum Joure. Ook voor kinderen en jongeren is het 
geschikt. 
Het Johannes Hessel Pakhuis is opnieuw ingericht. Op de begane grond de koffieafdeling, op de 1e 
etage de theeafdeling. Nu met extra aandacht voor de geschenken die op punten kunnen worden 
gespaard. De meubelen de Jouster meubelfabrieken Zijlstra en De Vrij zijn geïntegreerd op de afde-
lingen. Zo krijgt de vrouw des huizes Pickwickthee op bed. 

Juni
Op 7 juni begon de tentoonstelling Fries Design. Tijdens een feestelijke bijeenkomst geopend door 
Folkert Zijlstra, kleinzoon van Folkert Zijlstra, een van de oprichters van Zijlstra’s Meubelfabrieken. 
Veel familieleden en werk-
nemers van Zijlstra waren 
er, evenals werknemers van 
Van der Veer en De Vrij, 
nog twee belangrijke meu-
belfabrikanten in Joure. 
Een tentoonstelling die ook 
gehouden werd in Museum 
Martena met Fristho meu-
belen, in Noordwolde met 
de rotanindustrie en de 
prachtige ontwerpen van 
Van Sliedrecht en in Tresoar 
met de hedendaagse meu-
belontwerpers. 
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Juli en augustus
Elke donderdagmiddag in juli en augustus waren er demonstraties van vakmanschap in het muse-
um. De bakker, drukkers, klokkenmaker, koffiebrander, koperslager en zilversmid vertelden in hun 
werkplaatsen weer enthousiast over hun beroep. 
Wim Emmerik, sinds het begin van de demonstraties in de vakantiemaanden en tijdens het 
Museumweekend en Open Monumentenweekend altijd enthousiast aanwezig, heeft aangegeven 
in 2015 niet meer demonstraties te geven. Vanaf deze plaats: Wim reuze bedankt voor jouw toege-
wijde aanwezigheid in ons museum. Je blijft gelukkig nog wel voor het nazien van de klokken. Jouw 
technisch inzicht en liefde voor onze klokken is heel belangrijk. Jij maakte zelf voor de demonstra-
ties een klok met een ballonmechaniek. Prachtig is dat. Je bent de verbindende factor tussen ons 
en de klokkenmakers die nog in Joure hun klokkenmakerij hebben. 

September
Het Open Monumentenweekend op 8 en 9 september was weer een groot succes. Veel liefhebbers 
van monumenten bezochten het museumcomplex. 
In september bereikte ons het bericht dat de Douwe Egberts Geschenkenwinkel niet meer zelf-
standig verder gaat, maar een shop in de Blokkerwinkels wordt. Voor Museum Joure een dikke 
tegenvaller, omdat er sprake van was, dat de geschenkenwinkel gevestigd zou worden in Pand 99. 
Er wordt nu naarstig gezocht naar een nieuwe invulling van het Pand. 
Ik begrijp wel dat Douwe Egberts een samenwerkingsverband is aangegaan met Blokker. Dit past 
wel in de strategie van de tweede stichter van Douwe Egberts Cornelis Johannes de Jong. Hij zei 
“Waar de mensen zijn is de handel.” 

Oktober
Begin oktober wordt bekend gemaakt door het bestuur van Museum Joure dat Iris Nutma de nieuwe 
directeur van het museum wordt. Het wordt een samenwerkingsverband met Bezoekerscentrum 
Mar en Klif in Oudemirdum, waar Iris manager is. 
Hilly ten Wolde, sinds 1 februari 2001 directeur, gaat korter werken en geeft het stokje door. 

Zaterdag 23 oktober was het weer de jaarlijkse Raboledenmuseumdag. Museum Joure doet hier 
met veel plezier aan mee. Vele Raboleden bezochten het museum. Er waren speciale activiteiten 
georganiseerd. Een zeer bijzondere schenking kreeg het museum van Kuindersma Verzekeringen 
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en van MyriadM op woensdag 29 oktober. Cees Tournier, bestuurslid van Museum Joure, tekende 
samen met directeur Ynte Kuindersma en directeur Paul van Goor de overhandiging van de website 
‘Joure blikt terug’. 

November 
Per 1 november is Iris Nutma directeur. Ik geef graag het stokje door aan Iris. Maar niet voordat ik  
alle mensen betrokken bij ons Museum Joure bedankt heb voor het vertrouwen en hun tomeloze 
inzet voor het museum. Zonder jullie was Museum Joure niet wat het nu is.
In het Koffie- en Theehuis wordt het weer gezellig elke woensdagmorgen. Dan is er het breicafé 
‘Brei je brein leeg’. In de wintermaanden tot en met maart komen de dames bij elkaar, breien de 
ingewikkeldste breistukken en wisselen ervaringen uit.

December
Museum Joure komt dichterbij door de introductie van de museumapp via IZI.travel. Hiermee kan 
virtueel een tocht door het museum worden gemaakt. Conservator Margreet van der Zee heeft 
deze app voorzien van boeiende informatie. 
Op 17 december geeft Hilly ten Wolde een avondrondleiding door Pand 99. Hiervoor was zoveel 
belangstelling, dat er in januari nog een rondleiding wordt gehouden. Een rondleiding aan de hand 
van het leven van Cornelis Johannes de Jong. Even terug in de tijd. 
Eind december wordt bekend gemaakt dat Museum Joure vanaf 1 januari niet meer op maandag 
open is en dat de culturele voorstellingen stoppen. Dit vanwege de bezuinigingen die het museum 
zijn opgelegd per 1 januari 2016. Een zware opgave, zowel aan de kosten- als aan de inkomstenkant. 

Tenslotte
Ik wens het bestuur en directie alle succes toe om samen met de mensen van Museum Joure het 
museum toekomstbestendig te maken. Het is een prachtig authentiek complex waar veel mogelijk 
is. Het is zaak om op het juiste moment de juiste mogelijkheden te vinden. Kairos.

Hilly ten Wolde, conservator

Nieuwe directeur per 1 november 2014
Sinds 1 november ben ik werkzaam als nieuwe directeur van Museum Joure en volg ik Hilly 
ten Wolde op. Ik werk nu 2 dagen in de week bij Museum Joure en 2 dagen in de week bij 
Bezoekerscentrum Mar en Klif. Een mooie combinatie-functie, de kennis die ik bij de ene organisa-
tie op doe, kan ik goed gebruiken bij de andere. 

Ik ben inmiddels een aantal maanden werkzaam bij het museum en ben zeer enthousiast over 
het prachtige complex en de mooie verhalen die we vertellen. Zo nu en dan sta ik in het weekend 
achter de balie en hoor hoe enthousiast de bezoekers zijn. Daar word je vrolijk van!
Waar ik ook vrolijk van word, zijn al die mensen die zich met hart en ziel voor Museum Joure inzet-
ten. En dat zijn er nogal wat! Het museum mag zich rijk rekenen met meer dan 150 vrijwilligers! 
Samen met hen en de vaste medewerkers hoop ik de komende jaren het museum verder te ontwik-
kelen. Want het is zaak om bij te blijven, en te zorgen dat je voor verschillende doelgroepen een 
aantrekkelijk ‘uitje’ blijft. Een mooie uitdaging, waar ik graag met alle vrijwilligers en medewerkers 
mee aan de slag ga! 

Iris Nutma, directeur 
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Verslag van het bestuur
Algemeen
2014 Is een turbulent jaar geweest. Wat al was aangekondigd is ook uitgekomen. De gemeentelijke 
bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor het museum hebben verder gestalte gekregen. Per 
1 januari 2016 moeten we € 60.000 bezuinigen. Op de gemeentelijk bijdrage betekent dat een 
vermindering van 20 - 25%. Tegelijkertijd werden we in 2014 geconfronteerd met het besluit van 
Douwe Egberts om de Geschenkenwinkel in Joure niet meer te verplaatsen naar het museumcom-
plex maar over te doen aan Blokker. Dat betekende ongeveer een vermindering van zo’n 4 à 5000 
bezoekers op jaarbasis aan het museum en Koffie- en Theehuis, een strop van zo’n € 20.000 à  
€ 30.000.
Deze bezuinigingsopgave zal niet meer lukken via de kaasschaafmethode; van alle kostenposten 
iets af. Daar zijn meer rigoureuze maatregelen voor nodig. Tegelijkertijd geeft dat ook weer kansen 
om eens op een andere manier naar het museum en naar de eigen huisvesting te kijken met meer 
nadruk op de kwaliteit in plaats van de kwantiteit onder het motto meer met minder. 
In 2014 hebben we daarmee een begin gemaakt. Terug naar onze core business was daarbij het 
uitgangspunt en afzien van de activiteiten die daar niet direct bij horen. 
Museum Joure blijft een museum van ambachten uit de bloeitijd van Joure zo rond 1900, een Douwe 
Egbertsmuseum en 
een verzameling van 
unieke Friese klokken. 
Maar dan wel aange-
vuld met de  meest 
moderne uitingen van 
deze ambachten en 
mogelijk ambachten 
die op dit moment een 
belangrijke rol spelen 
in Joure. En dat alles 
indien mogelijk in 
nauwe samenwerking 
met andere musea in 
de gemeente.

Met onderstaande 
maatregelen hopen 
we een eind te komen 
met de opgave om in 2016 weer een evenwicht te bereiken tussen inkomsten en uitgaven, een 
belangrijke voorwaarde voor een gezond museum in de toekomst. 
−	 Zo	hebben	we	de	samenwerking	met	het	Informatiecentrum	Mar	en	Klif	meer	inhoud	gegeven	

door het directeurschap te delen. Vanaf 1 november 2014 is dat het geval.
−	 Gaan	we	de	theatervoorstellingen	in	het	zomer-	en	winterseizoen	niet	meer	ondersteunen.	
−	 Hetzelfde	geldt	voor	de	exposities,	die	meer	dan	in	het	verleden	moeten	passen	in	de	doelstel-

ling van het museum en alleen nog maar in eigen huis worden georganiseerd. 
−	 In	navolging	van	vele	andere	musea	zal	het	museum	niet	meer	op	maandag	open	zijn.	
−	 Aansluitend	op	een	trend	die	in	heel	museumland	aan	de	orde	is,	zal	een	verschuiving	worden	

nagestreefd naar meer vrijwilligers. 
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−	 Ook	zullen	we	meer	intensief	inzetten	op	de	aansluiting	van	het	ambachtenmuseum	met	het	
heden en het interesseren van het lokale bedrijfsleven daarvoor. Dit zullen we doen door het 
belang van een actueel ambachtenmuseum voor zowel gemeente als ook het bedrijfsleven 
nog eens te benadrukken. Uiteraard ook met de bedoeling om vanuit die hoek meer financiële 
middelen te verkrijgen. 

Met een aantal van deze maatregelen is al een begin gemaakt. In 2015 zullen we daarmee verder 
gaan. 

Financiële situatie in 2014
De exploitatie van het museum sluit in 2014 af met een klein positief resultaat. Terwijl de begroting 
voor 2014 op een vrijwel volledig evenwicht tussen kosten en opbrengsten uitkwam. Een gunstige 
ontwikkeling derhalve. Omdat de reductie van de gemeentelijke bijdrage pas in 2016 z’n volledige 
beslag zal krijgen en we een aantal maatregelen al in 2015 zullen uitvoeren, mag worden verwacht 
dat er ook in 2015 nog sprake zal zijn van een positief resultaat. Iets dat we goed kunnen gebruiken 
om de overgang naar de nieuwe tijd zo soepel mogelijk te laten plaatsvinden. 

Personeel
Het gunstige financiële resultaat en de waardering die bezoekers over het museum uitspreken mag 
voor een zeer belangrijk deel op het conto van onze medewerkers en vrijwilligers worden geschre-
ven. Een woord van dank is dan ook zeer op z’n plaats.
Wel is aan het eind van 2014 langzamerhand zichtbaar geworden wat de gevolgen zijn van de 
bezuinigingsmaatregelen voor het personeel en de vrijwilligers. Omdat per 1 januari 2015 het 
museum op maandag gesloten zal zijn, zal dan ook aan vermindering van de eigen personeelsbe-
zetting helaas niet te ontkomen zijn. Aangezien mevr. Hilly ten Wolde heeft aangegeven korter te 
willen werken en zich meer wil gaan richten op de educatieve doelstelling van het museum is per 
1 november 2014 mevr. Iris Nutma in dienst gekomen als opvolger van haar.
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Bestuur
In 2014 hebben zich geen mutaties voorgedaan in het bestuur. Wel heeft Evelien Blaauw vanaf de 
tweede helft van 2014 wegens werkzaamheden in St. Eustatius haar bestuurstaken moeten verde-
len over de overige bestuursleden. Dit zal ook nog de eerste helft van 2015 het geval zijn.

Toekomstige ontwikkelingen 
2015 zal vooral in het teken staan van de verdere uitvoering van de maatregelen, zoals die hiervoor 
zijn aangegeven. Dat zullen niet alleen besparingsmaatregelen zijn, maar ook maatregelen die 
bedoeld zijn om het museum meer toekomstbestendig te maken. Ook de personele consequenties 
van de bezuinigingsoperatie zullen dan hun beslag hebben gekregen. 
De eerste signalen wijzen er echter op dat het perspectief van een gezond museum ook weer 
nieuwe energie geeft om het museum verder te ontwikkelen en nog meer aantrekkelijk te maken 
voor onze bezoekers.
Dit willen we zoveel mogelijk samen doen met onze eigen medewerkers en vrijwilligers. En we zul-
len daarbij ook te rade gaan bij externe deskundigen. Voorwaar een uitdagend jaar.

Barend Jan Luijtze, voorzitter 
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Collectie

De herinrichting van het Johannes Hessel Pakhuis (JHP), het eerste fabriekje van Douwe Egberts, is 
in 2014 voltooid. De thee- en de koffiecollectie zijn gescheiden van elkaar en hebben nu de ruimte 
gekregen. De afdeling Koffie op de begane grond begint met een tijdlijn van Douwe Egberts en 
gaat verder van bes naar handel, branden, malen en koffiezetten. En van geschenkartikelen tot de 
prachtige koffieserviezen.
Bij de thee ligt het accent nog meer op pronken. Dat is wat de dames in de 18e eeuw vooral met 
hun theesajet nastreefden. Het Franse servies met de uitbeelding van theepluk tot verscheping 
heeft een eigen vitrine gekregen. Het ‘Geldermalsen porselein’, gelegen in de thee, heeft een 
prominente plaats gekregen in het midden, in een nieuwe vitrine. De proefmonsterkamers kof-
fie, thee en tabak zijn teruggekomen in de nieuwe expositie in het JHP. Aan pure beleving is ook 
gedacht: jong en oud mag zelf koffie malen of een theezakje maken en er is een kamer met Jouster 
meubelen gecreëerd die refereert aan de nostalgische en herkenbare sfeer van de Douwe Egberts 
reclameschilderijen.

Registratie
De registratie in Adlib blijft achter omdat de collectie niet hard 
genoeg roept. Een bekend verschijnsel in museumland. Dit jaar 
zou ook het Friese digitaliseringsproject van start gaan, maar 
dat is uitgesteld. Om de registratieachterstand bij te werken 
is Hanna Hakvoort een handje komen helpen om de klokken-
collectie in Adlib te registreren. Geen eenvoudige klus. Veel 
zoekwerk en daarbij is een klok wel het meest gecompliceerde 
object om te beschrijven. Een object dat meerdere makers 
heeft en waaraan vaak veel is gerestaureerd of geassembleerd 
tot er weer een goed lopend uurwerk aan de muur hing.
Hanna kreeg een baan aangeboden bij het Fries Museum 
(Princessehof) en haar klokkenregistratie is eind dit jaar door 
vrijwilligster Lolkje Bouma voortgezet.
Verder is dit jaar de collectie weer handmatig beschreven, 
genummerd, gefotografeerd en zijn er andere collectie- en 
depotwerkzaamheden verricht. 

App Museum Joure
Een goede registratie en fotografie kan gebruikt worden om 
het publiek beter te informeren. 
Dit jaar is een app gereed gekomen waarbij de ‘bezoeker’ zelfs 
vanuit de luie stoel het museum kan bekijken. Via de app van 
IZI.travel is er een museumtour gemaakt door Museum Joure. 
De hele wereld kan kennismaken met de 10 gebouwen en een 
klein deel van de collectie en het verhaal erachter. Het is een 
gratis te downloaden app, die vooraf, tijdens of na afloop van 
het fysieke bezoek op de smartphone of tablet bekeken en 
beluisterd kan worden. 
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Financiën 2014
Balans per 31 december 2014

Activa     
   31-dec-14 
Vaste activa  54.498 
Vlottende activa   
 Voorraden 21.857  
 Vorderingen korte termijn 38.046  
 Transitorische posten   
Liquide middelen  131.831 
 Totaal  246.232 

Passiva    
    
   31-dec-14 
Eigen vermogen  98.551 
Voorzieningen    
 Lange termijn 35.000  
 Korte termijn 29.708  
Legaat Wiegersma 62.260  
Kortlopende schulden   
 Crediteuren 9.475  
 Belastingen 7.621  
 Transitorische posten 3.617  
Projecten   
 Totaal  246.232 
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Winst- en verliesrekening 2014
Netto omzet    
   2014 2013 
Opbrengsten activiteiten    
 Entreegelden Museum 60.308  54.115 
 Entreegelden voorstellingen 10.606  8.748 
 Abonnementsgelden UEG 11.389 82.303 10.375 
Bruto winst    
 De Witte Os 28.548  26.516 
 Koffie- en Theehuis 23.134  27.872 
 Museumwinkel 2.361 54.043 612 
Bijdragen van particulieren    
 Donateurs 3.273  3.580 
 Bedrijfsvrienden 3.019  2.759 
 Sponsors 29.002  24.502 
 Giften 9.622 44.916 1.007 
Huuropbrengsten  1.769  
Provinciaal subsidie  2.378  
Overige subsidies  1.781  
Kostenvergoeding Museum Sloten  381  
Budgetsubsidie gemeente  294.377  
 Totaal  481.948  
     
Bedrijfskosten  2014  
Personeelslasten  246.206  
Huisvestingslasten  117.802  
Inventaris  9.502  
Afschrijvingen  33.434  
Algemene kosten  5.038  
Kantoorkosten   18.850  
Activiteiten:    
 PR en communicatie 10.571   
 Historische collectie 9.174   
 Cultuurafdeling 20.259   
 Educatie 1.422   
 Hist. Wurkferbân Skarsterlân.     
 Wurkferbân Skarsterlân. 216   
 Ut Eigen Gea 9.400   
 Divers 1.161   
 Bibliotheek 920 53.123  
Totaal   483.955  

Bijzondere baten en lasten  -22  
Bedrijfsresultaat   -2.029  
Financiële baten en lasten  396  
Resultaat  -1.633  
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Aanwinsten

Dit jaar is getracht weer kritischer naar de schenkingen te 
kijken. Het museum heeft een breed verzamelgebied en 
het is dan niet eenvoudig daar keuzes in te maken. Neem 
Douwe Egberts, waar ligt de verzamelgrens? En objecten 
die het dagelijks leven weergeven, nodig om het verhaal 
vertellen. In de toekomst is het beter dit duidelijker te 
scheiden van de ‘waardevolle’ collectie. Naast deze collec-
tie ontstaat er dan een zogenaamde gebruikscollectie, die 
te gebruiken is ten behoeve van de living history. 
Het museum heeft een prachtige zilveren theepot op kom-
foor van de Jouster zilversmid Chr. J. Brunings aangekocht. 
In onze zilvercollectie bevindt zich al een koffiepot. Deze 
theepot heeft net als de koffiepot dat typische knopje op 
het deksel in de vorm van een bloem. 

Hieronder volgt de lijst van aanwinsten van objecten. Documentatie, foto’s, films en boeken zijn 
niet in deze lijst opgenomen. 

 SCHENKING 
Nummer Voorwerp Verworven van

2014/7 wandmeubel (meubelmakerij Zijlstra) Fam. T. Knoop, St. Nyk
2014/14-18 theeservies (theepot, suikerpot, melkkan, 
 spoelkom, 12 kop en schotels) Dhr. A. v/d Schaaf
2014/19 dienblad ,,
2014/22 blaasbalgje anoniem
2014/25 plaatjesalbum Niemeijer Dhr. M. Staal, Joure
2014/26 suikerkegel P.J. a Camps, Eemnes
2014/31 bestelkaart Keverling Dhr. G. Boon
2014/32-35 4 belastingaanslagen koffie/thee ,,
2014/37 jampotje + onderschotel teadrinker M. v. Reede-Hille, Edam
2014/38-39 2 schorten Mevr. Koornstra, Joure
2014/48 blik vacuüm koffie DE J. Oord, Joure
2014/55 elektrisch koffiezetapparaat DE B. Volmerink, Nijmegen
2014/71 gietvorm (voor klokkenmaker) J. Sinnema, Joure
2014/72 porseleinen miniatuur lampetset Mevr. H. van Staalduinen- 
  Praamsma
2014/73 album met oude ansichtkaarten ,,
2014/76 kop en schotel DE Mevr. H. ten Wolde, Hoogeveen
2014/77 koffie voorraadbus ,, 
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 SCHENKING 
Nummer Voorwerp Verworven van

2014/85 dienblad Dhr. C. van der Bunt, Nij Altoenae 
2014/94 schort + kleedje Dhr. G. Zijlstra, Joure 
2014/96 kroonluchter kristal Dhr. C. van der Bunt, Nij Altoenae
2014/97 broche koperslagerij Dijkstra G.G. Berga, Heerenveen
2014/99 Makkumer wandbord DE J.C. Mulders, Kampen
2014/101 stoel Veldman, Leeuwarden
2014/103 bewaarblik Senseo pads M. v.d. Pol
2014/104 bewaarblik Thee pads “
2014/106-109 5 mokken DE met verschillende teksten R. de Bruin, Joure
2014/110 DE lepeltje ,,
2014/111 2 kantinemuntjes DE ,,
2014/112 kantinemuntje Van Nelle ,,
2014/113 3 boekjes Flip en Flap M. Egas, Muiden
2014/116 theeblik DE met 2 pakjes thee anoniem
  
  AANKOOP  
2014/41 zilveren theepot (Chr. J. Brunings) veiling Ald Fryslân
2014/42 zilveren theelichtje (Chr. J. Brunings) ,,
2014/43 zilveren breischede (H. Ament) ,,
2014/44 6 zilveren theelepeltjes (Wed. A. Plaat) anoniem
2014/56-59 4 theetafeltjes veiling Ald Fryslân
2014/60 1 tafeltje anoniem
2014/74 koffietrommel DE 
2014/75 reclameschildje DE 
2014/84 ontbijtlaken oranje-rood-wit-blauw Tine Oosterbaan
  
  BRUIKLEEN  
 Makkumer aardewerk DE geschenkart. Friese Kunst- en Antiekhandel -  
  Makkum
 Hindeloper schilderwerk DE gesch Museum Hindeloopen
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Educatie / Jeugdactiviteiten

Het museum leent zich goed om op het gebied van erfgoed, techniek, kunst en ondernemen het 
onderwijs een ruim aanbod te bieden. In totaal zijn er 729 leerlingen in aanraking geweest met 
één van deze thema’s. Het nieuwe programma Kunst kijken, Kunst maken is bij de tijdelijke heden-
daagse exposities voor alle groepen geschikt. Het werk van Gerrit de Vries - fantastisch realisme, 
Geerten Sterk en Esther J. Bos - grafisch en ‘Markt’ , Milaan van Letterpress Workers is goed beke-
ken en verwerkt in een opdracht in filmen, stempelen en linodruk. Ambachtelijk ondernemen is 
dit jaar neergezet in een programma voor groep 1 t/m 8. Voor de bovenbouw is een tabletroute 
gemaakt over ambachtelijk ondernemen, toen en nu. Vaste prik is dat het voortgezet onderwijs 
aan het eind van ieder schooljaar langskomt voor een programma. Het Vakcollege weet ook steeds 
beter de weg naar het museum te vinden, omdat techniek in het museum zo tastbaar is.

Bezetting educatieve afdeling
Stagiaire Jessie heeft samen met de vrijwilligers Anna en Atsje en daarbij een aantal (workshop)
begeleiders de afdeling Educatie goed draaiende gehouden. Er is materiaal ontwikkeld en de 
begeleiding bij de verschillende projecten en workshops liep gesmeerd. Daarnaast is er weer een 
succesvolle ‘Help pake en beppe de vakantie door!’ georganiseerd.
Jessie kon in juni als volleerd educatief medewerker haar stageplaats achter zich laten. Atsje kreeg 
een baan in het onderwijs, maar gelukkig bleef Anna haar educatieve vaardigheden uitvoeren in 
het museum. Eind december kwam Jildou als stagiaire CMV voor haar laatste half jaar stage in 
Museum Joure.

Help pake en beppe de vakantie door!
Er kan teruggekeken worden op een gezellige drukke week met iedere middag in de voorjaars-
vakantie activiteiten voor zowel de jeugd als de pakes en beppes. Door het museum heen waren 
allerlei doe-dingen georganiseerd waarbij vrijwilligers en maatschappelijke stagiaires ondersteun-
den. 
Er waren verschillende activiteiten waarbij de kinderen zelf de handen uit de mouwen mochten 
steken: een armband ponsen, koekjes bakken, sieraden maken en zelfs de nieuwe 3d techniek 
uitproberen. De bus van FryskLab stond hiervoor één dag op het museumterrein. Op de computer 
eerst een eigen ontwerp van de naam maken en dan vertalen in een 3d-print. Een mooi contrast 
met de daarvoor gemaakte metalen armband waarbij ze zelf met hamer en pons de naam erin 
mochten slaan.

Ambachtstad Joure
2014 was het laatste jaar van het 
project waarbij 22 scholen uit het 
basisonderwijs en het museum  
Wetenschap, Techniek en 
Ondernemen vastleggen in hun  
programma’s. Museum Joure is 
zich in de loop van de tijd steeds 
meer gaan richten op techniek. Het 
ondernemen heeft dit jaar  een veel 
belangrijker accent gekregen en is in 
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dit project nu een compleet educatief programma ‘Ambachtelijk ondernemen’ geworden. Het pro-
gramma is voor alle groepen geschikt gemaakt. De hedendaagse media worden daarbij niet verge-
ten. Voor de bovenbouw is er een app met een ‘Ambachtelijk ondernemen route’. Het ondernemen 
van vroeger in het museum wordt vergeleken met het ondernemerschap van de ambachtslieden 
van vandaag de dag. De ondernemende houding van de leerlingen wordt gestimuleerd door de 
werkplaatsen van de hedendaagse vaklieden, zoals de klokkenmaker en de goudsmid, binnen te 
lopen. Met als opdracht meer over het ambachtelijk ondernemen aan de weet te komen. 

Bizmovie
Het programma van Jong Ondernemen is voor scholen om de leerlingen te leren hoe een bedrijf 
in elkaar steekt. De scholen moeten een bedrijf betrekken bij dit project. Het museum kan deze rol 
als bedrijf vervullen. Als opdrachtgever wordt er aan leerlingenbedrijfjes gevraagd een promotie-
film voor het museum te maken. Het opzetten van bedrijfjes, contacten, briefings, onderhandelen, 
huur, inkoop e.d. worden in de praktijk geoefend. Het eindresultaat van het winnende bedrijfje 
‘The Smoothies’ van de Dr. Wumkesskoalle was verbluffend mooi. 

Nieuwe Geelgieterij leskist
Het kopergieten in zand is een techniek die nu weinig meer wordt beoefend. De materialen zijn 
veranderd. Het maken van de mal is een techniek die nog wel bij het goudsmidvak toegepast 
wordt. De informatie over het geelgieten en de techniek van mallen maken en gieten is dit jaar 
in een leskist samengebracht. Koper wordt er niet gegoten, wel kaarsjes. Voor een fancy fair een 
goed te verkopen product.

Technics4U
Leerlingen interesseren voor techniek is onderdeel 
van de missie van de educatie in Museum Joure. 
Het project Technics4U past hier dan ook zeer goed 
in. Technics4U is een techniek promotieproject 
voor leerlingen van groep 7/8, leerkrachten en 
ouders. Op 15 november was het museum één van 
de locaties waar de leerlingen een stuk gereed-
schap konden ophalen voor in de gereedschapskist. 
De hamer mocht meteen gebruikt worden voor het 
maken van een metalen naamplaatje voor aan de 
gereedschapskist. 66 leerlingen en 57 ouders en 
broertjes en zusjes kwamen mee naar het museum.

KultuerEdukaasje mei Kwaliteit
Kek is het tweede jaar ingegaan. Dit is een kwali-
teitsimpuls voor het basisonderwijs in Friesland op 
het gebied van cultuureducatie. De bibliotheek, ’t 
Toanhûs en Museum Joure zijn de trekkers in het 
project dat tot 2016 duurt. In 2014 hebben drie 
scholen met het voor hen onbekende aanbod van het museum kennisgemaakt. Er is een brochure 
uitgekomen waarbij alle cultuuraanbieders samengebracht zijn.

Margreet van der Zee, conservator
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Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân (Historisch 
Werkverband Skarsterlân)

Op de studiezolder van het Johannes Hessel Pakhuis waren ook dit jaar onze werkgroepen druk 
met het verzamelen van historie over de gemeente Skarsterlân. Via de website, lezingen, films, 
dia’s en foto’s lieten we anderen kennismaken met de resultaten daarvan. Bezoekers die wat wilden 
weten over de geschiedenis of foto’s zochten, werden voorzien van de nodige informatie. 
We hielden informatieve avonden en middagen waar een inleider van buiten of binnen zijn verhaal 
vertelde. Zoals in de herfst enkele medewerkers van Tresoar, die zich verdiepten in de Sonttol-
registers. 

Voor ons blad ‘Ut Eigen Gea’ werden nummers voorbereid met artikelen uit Joure en omliggende 
dorpen. De abonnees kregen ook dit jaar de nummers drie keer door de brievenbus. Een blik op 
de inhoud van 2014:

• In nummer 29 van UEG staat een negental artikelen met uiteenlopende onderwerpen, het gaat 
van de Borgers via de koningin naar een potscherf. Dorpen of plaatsen zoals Terkaple, Rohel, 
Haskerveenpolder en Joure komen aan de orde.

• In nummer 30 ook een negental artikelen. Het in memoriam van Harrie de Vries (1952-2014) 
maakte grote indruk op ons allen. Harrie was redactielid en schrijver van vele artikelen over 
Sint Nicolaasga en een trouwe bezoeker van onze vergaderingen. Wij missen hem dan ook 
node.

• In nummer 31 een zevental artikelen, waarvan het eerste artikel over turf toch wel de nodige 
aandacht kreeg. Ut Eigen Gea gaf namelijk het boek van Jan Wietze Dijkstra over zijn onder-
zoek met betrekking tot de Hasker turf uit. Dijkstra uit Oudehaske was zelf niet meer in staat 
dit te realiseren wegens een ernstige ziekte. Toch kon hij, samen met vele genodigden en 
familieleden, de presentatie en uitreiking in het Binnenplak van Museum Joure meemaken. 
Ondertussen zijn er al 150 boeken naar lezers gegaan en we hopen dat Dijkstra dit extra kracht 
mag geven nu er zoveel belangstelling is voor zijn onderzoek dat ongeveer 10 jaar duurde.

Er was een goed contact tussen HWS en de Gildemeesters. Drie leden van HWS zijn Gildemeester. 
Er is een vertegenwoordiging van de Gildemeesters aanwezig bij de HWS-vergaderingen. 

De leden van HWS vergaderden ongeveer 6 keer per jaar op hun eigen studiezolder. Deze is na de 
herinrichting zodanig ingericht dat er langs de kant werkplekken zijn met computers en in het mid-
den een grote tafel waaraan vergaderd en gewerkt werd. Stellingen met boeken en archiefdozen, 
kasten met foto- en archiefmateriaal vullen het geheel aan. De zolder is bereikbaar via twee trap-
pen en er is nu ook een traplift.
Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 personen. Zij bereidden de vergaderingen en andere zaken voor 
en gaven sturing aan het HWS.
Op de eerste vergadering van 2014 trad voorzitter Freark Ringnalda af. Boudewijn van der Werf 
werd gekozen tot zijn opvolger. Freark Ringnalda hanteerde sinds 1993 de voorzittershamer. Hij 
gaat meer tijd besteden aan het blad Ut Eigen Gea. We namen afscheid van hem en als dank en 
aandenken hangt nu zijn gedicht over de Jouster Toer op één van de boekenkasten. Freark bezoekt 
nu de vergaderingen als redactiechef van Ut Eigen Gea.
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De werkgroepen

Fotogroep
Ongeveer 7 leden werken mee aan deze groep. Ze hebben nu de beschikking over drie computers, 
waarmee ze in het Adlib programma werken en foto’s inscannen. Er staan nu bijna 3300 foto’s 
geregistreerd. 4075 Foto’s zijn ingescand, dus er moeten nog ruim 700 foto’s ingebracht worden.
De nog te beschrijven foto’s zijn nu per dorp van de voormalige gemeente Skarsterlân op orde 
gebracht en opgeslagen in de kasten op de studieruimte.

Van de Lyts Luchtenveldskoalle kregen we 53 dozen met dia’s over tientallen schooljaren. Die zijn 
we nu aan het inventariseren. Ook kregen we van deze school zo’n 200 filmrolletjes met educatieve 
onderwerpen. Deze filmpjes kunnen door middel van een projector met de hand doorgedraaid 
worden, stilstaande beelden, net als vroeger met de toverlantaarn.

In oktober werd de langverwachte website ‘joure.bliktterug.nl’ op het internet gezet. Een geschenk 
van ‘Kuindersma verzekert alles’ ter gelegenheid van hun 110-jarig bestaan.
Daar staan nu ongeveer 1500 foto’s op. Helaas werkt de site nog niet helemaal zoals we graag 
willen. De bedoeling is dat ook bezoekers van de site reacties of aanvullingen kunnen geven op de 
foto’s. Die aanvullingen kunnen we helaas nog niet plaatsen, hieraan wordt nog gewerkt.

De afgelopen jaren hebben we een paar keer beschreven foto’s naar Tresoar gestuurd, met teksten 
aangepast aan hun wensen. Desondanks werd er nog niets op hun website geplaatst, maar ook zij 
zijn afhankelijk van vrijwilligers. Helaas gaf dit wel wat frustraties bij ons: veel werk en (nog) geen 
resultaat.

Schenkingen en aanleveren van foto’s door derden zorgen er voor dat we nog vele jaren vooruit 
kunnen met het beschrijven en digitaliseren van dit alles.
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Documentatie en archief
De werkgroep documentatie en archief rangschikte in 2014 het grootste deel van de diverse 
stukken opnieuw. Voorheen was alles opgeborgen in archiefdozen op naam van de schenker. Dat 
maakte het vinden van een bepaald onderwerp tot een tijdrovende bezigheid. Nu hebben we alles 
ondergebracht in hangmappen, verdeeld over zo’n 60 thema’s. Per thema op dorp, gemeente 
of land. We zijn begonnen met het inbrengen van de thema’s op meerdere trefwoorden in het 
speciale Adlib computerprogramma. Zodoende is een bepaald onderwerp sneller te vinden in de 
mappen. Ook digitaal documentatie- en archiefmateriaal is welkom en wordt via trefwoorden toe-
gankelijk gemaakt in de computer.

De stukken zijn alleen in te zien via de werkgroep. Dit is helaas nodig om chaos in het opberg-
systeem te voorkomen. Op woensdagmiddag is er meestal wel iemand van ons aanwezig op de 
studieruimte. Of een afspraak maken via Museum Joure (telefoon 0513-412282). U bent van harte 
welkom.

Beeld en Geluid
Op 16 maart 2014 werd in de doopsgezinde kerk te Joure een film vertoond over oud Joure. Deze 
film, ‘Oude tijden herleven’, gaf nostalgische beelden weer over de periode 1928 tot 1972.

Voor de Boerenbruiloft op 23 juli 2014 werd een film samengesteld over de Boerenbruiloft van 
1993 en de ringrijderij in de Midstraat van 1928. Deze film werd tijdens de boerenbruiloft gedraaid 
in ‘It Binnenplak’ van Museum Joure.
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In verband met de toekomstige tentoonstelling ‘De Tijd’  in Museum Joure waren we in 2014 bezig 
met de samenstelling van een film met verhalen over alle stegen in Joure. Dit project is nog niet 
afgerond.

Website Joure blikt terug
Kuindersma Verzekeringen en MyriadM (Sneek) schonken in 2014 aan Museum Joure de website 
‘Joure blikt terug’. MyriadM ontwikkelde in goed overleg met een afvaardiging van het HWS de 
website voor Joure en omliggende dorpen. In 2015 zal MyriadM nog enkele van onze wensen in 
vervulling brengen.

Op 29 oktober 2014 werd de website officieel in gebruik genomen. Door HWS zijn inmiddels 1500 
foto’s met korte beschrijvingen van historische artikelen en boeken op de website geplaatst. Wij 
kunnen nu op een uitstekende wijze onze foto’s, boeken, artikelen en documentatie bij het publiek 
promoten, zodat iedereen deze bij een museumbezoek op de studieruimte kan bekijken of inzien. 
Ook kunnen derden foto’s van Joure en omliggende dorpen, verhalen over personen of gebeurte-
nissen op de website plaatsen. Op de website is een uitgebreide zoekfunctie.

Bibliotheek
Als we aan een bibliotheek denken, dan zien we rijen boekenkasten. Dit is uiteraard ook het geval 
in Museum Joure. De boeken zijn ingedeeld in thema’s zoals: 
• Grafisch, die hebben betrekking op het grafisch gedeelte in het museum. 
• Geschiedenis en Onderzoek, gericht op de historie van Fryslân, de gemeente en de dorpen in 

deze gemeente. 
• Ambachten en Industrie, zoals de ambachten die in het museum voorkomen. 
• Genot en Vermaak, over koffie, thee en tabak, het DE-gedeelte van het museum. Tevens vinden 

we hier de boeken over plaatselijke feesten.
• Kunst en Cultuur.
• Algemene aard, publicaties die niet bij de genoemde thema’s geplaatst kunnen worden, zoals 

woordenboeken, atlassen enz.

Er is ook een grote verzameling krantenknipsels, met daarin artikelen die te maken hebben met de 
thema’s in het museum.
Er zijn tijdschriften van uiteenlopende aard. We noemen hier de Melange, het vroegere tijdschrift 
van DE.
De Jouster Courant kan zowel op papier als in digitale vorm worden ingezien. De gescande couran-
ten zijn in te zien van het begin tot 1972. Hier kunnen we een zoekfunctie op los laten.
Voor alle genoemde items geldt dat we bezig zijn deze vast te leggen in een database, zodat we ook 
hierin kunnen zoeken. We zijn wekelijks bezig om het te vervolmaken.
Mocht u zaken thuis willen opruimen die voor het bewaren van onze gemeentelijke geschiedenis 
misschien wel bij het HWS thuishoren, dan willen wij dat graag samen met u doornemen.

Wij zijn blij met onze vernieuwde studieruimte waar we al deze taken kunnen uitvoeren.  We hopen 
bezoekers te kunnen helpen bij vragen naar de geschiedenis van onze mooie gemeente Skarsterlân.

Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân 
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Theater Werkgroep
Afgelopen jaar heeft de Theater Werkgroep 
zijn best gedaan om culturele voorstellingen 
te brengen voor jong en oud, toegankelijk 
voor iedereen. Er zijn dit jaar minder voor-
stellingen dan anders geprogrammeerd, dit 
in het kader van de a.s. bezuinigingen.

Zo streefden we er naar 1 x per maand op 
zondagmiddag een concert aan te bieden, 
waarin steeds weer een andere ‘smaak’ aan 
bod kwam. We hadden het afgelopen jaar 
gekozen voor: 
Ad Libitum; barokensemble met de bekende 
altzangeres Netty Otter uit Joure.
Mata Hari; een muzikale theatervoorstelling 
door Tet Rozendal.
Gerrit Breteler en Clara Rullman; poëtische 
friestalige liederen met pianobegeleiding.
Irish Stew; Ierse ballads en pubsongs. 
Het Filofonisch Orkest; modern, klassieke en 
lichte muziek.
En als laatste van de reeks Koningin van 
de Nacht door Yvonne Keuls; een muzikale  
theatervoorstelling.

De 7 zomeravondconcerten in het open-
luchttheater Park Heremastate gaven aan-
sluitend de gelegenheid om te genieten van 
alle zang- en muziektalent dat onze eigen 
gemeente rijk is. De publieke belangstelling 
voor deze concerten laat duidelijk zien dat 
we in een behoefte voorzien.

Voor de kinderen waren er in de voorjaars- 
en in de herfstvakantie een voorstelling.
Circus Hoetchatchov; een vader en zoon 
komen helemaal uit het koude Rusland om 
hun circuskunsten te vertonen en Hakim 
met zijn nieuwste voorstelling ‘De Grote 
Poepshow’.

Doniahiem en Theresiahuis hadden we 
dit jaar verrast met een optreden van 
gemengd koor Sjongersnocht. Wat hebben 
de ouderen hiervan genoten en wat een 
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geweldige opkomst. Heerlijk dat je mensen nog zo blij kunt maken met een gratis concert. Daar doe 
je het voor. Bij Maeykehiem was er een optreden van De Gang van Sake. Ook zij vinden het gewel-
dig dat ze deze voorstelling krijgen aangeboden. Er wordt overal al zoveel bezuinigd in de zorg. 

Het Friese toneel kwam ook dit jaar aan bod met drie prachtige voorstellingen die allen zeer de 
moeite waard waren. De Emigrant komt werom. Een voorstelling gespeeld door Freark Smink en 
Theo Smedes. Aanleiding voor de voorstelling zijn de prachtige en ontroerende verhalen van Friese 
emigranten die na de Tweede Wereldoorlog naar Amerika en Canada verhuisden in de hoop op 
een beter leven.

Achmea Culpa met de voorstelling ‘Krimp’  
speelde zich af aan de toog van De Oranjerie. 
Het door Gerrit Breteler geschreven toneel-
stuk gaat over de oorzaak en gevolgen van de 
krimp op het platteland. 
Tryater met de voorstelling ‘In Leafde’/The 
bridges of Madison County (de legendari-
sche verfilming met Clint Eastwood en Meryl 
Streep).

Ook voor de TW zijn er op bestuursniveau besluiten genomen afgelopen 
jaar. Zo zullen er in 2015 geen voorstellingen meer geprogrammeerd 
worden (behoudens 2 voorstellingen die al gecontracteerd waren) 
en geen ZAC. Dit in het kader van de bezuiniging door de gemeente 
en tot grote droefenis van de inwoners van Joure en omgeving. De 
Zomeravondconcerten werden dit jaar voor de 10e keer georganiseerd 
in het Openluchttheater Park Herema State. Het was inmiddels een 
begrip geworden. Helaas en erg jammer dat hier een einde aan moet 
komen. Misschien dat de koren en verenigingen het zelf kunnen oppak-
ken. Geen muziekklanken meer te horen op de dinsdagavonden in het 
park. Wat een gemis.
Ook de zondagmiddagconcerten in de Doopsgezinde kerk zijn dit jaar 
voor het laatst geprogrammeerd. Wat een verarming van de cultuur in 
onze gemeente. 

Joke Krul 
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Expositie Werkgroep
Het organiseren van exposities was dit jaar een extra uitdagende klus met obstakels.

Op bestuursniveau waren er onderhandelingen gaande, dit omdat de DE-geschenkenwinkel in de 
Midstraat gaat sluiten. Er zijn plannen om deze winkel in het Museum onder te brengen. En dat 
raakt ons, we kunnen dan waarschijnlijk niet meer beschikken over ‘t Binnenplak als expositie-
ruimte. We hebben overleg met Barend Jan Luijtze, hij is ons aanspreekpunt/contactpersoon in 
het Bestuur. Dat verloopt uitstekend. Er wordt afgesproken dat we de planning voor ’t Binnenplak 
even in de wacht zetten.
De betrokken kunstenaars worden benaderd. De contracten die we voortaan afsluiten worden aan-
gepast met een extra vermelding voor het geval er opeens een beslissing valt die het exposeren in 
’t Binnenplak niet meer mogelijk maakt (of dat eventueel de lopende exposities ingekort moeten 
worden). Zo nodig kunnen we aanspraak maken op vervangende ruimte in het Auditorium.
Even leek het erop, dat ’t Binnenplak gereserveerd zou worden voor de geschenkenwinkel, die in 
de Midstraat gaat sluiten. Maar op de valreep van het nieuwe jaar bleek, dat dit plan geen door-
gang vindt, zodat op korte termijn kunstenaars gecontracteerd moeten worden voor ‘t Binnenplak.

Ook in het Gemeentehuis is het niet meer hetzelfde: de nieuwe gemeente De Friese Meren heeft 
een andere binnenhuisarchitect. De lounge, op de eerste etage, een mooie centrale plek voor schil-
derijen, werd voorzien van nieuw meubilair. Meubilair dat veel ruimte in beslag neemt en het zicht 
op de wanden belemmert. Bovendien hangt voortaan een vast groot kunstwerk op een prominente 
plek op de gang op deze eerste etage. Zo bleef er wel erg weinig expositieruimte over.

Uiteindelijk is het gelukt en konden we 11 prachtige exposities tonen. We zijn zeer tevreden met 
het resultaat. En nu we het toch over aantallen hebben (en leuk om te weten), vanaf 1988 tot 2015 
is er geëxposeerd in: ’t Binnenplak 58 keer
 Auditorium 132 keer 
 Gemeentehuis 85 keer
 Bibliotheek 31 keer

Een impressie van hoogtepunten uit de exposities van het afgelopen jaar. 

Binnenplak/Museum tuin/Auditorium:

• Gerrit de Vries, een schilder van het fantastisch realisme. 
• Hilly Hoitema en Sonja Burgerjon, een dubbel-expositie in ‘t Binnenplak en in de tuin van het 

museum.
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• Bert Verburg en Carla Wellink. In ‘t  Binnenplak hangen voornamelijk de schilderijen van Bert 
Verburgh. In het Auditorium is daarnaast ook keramiek te zien van Carla Wellink.

• Een ingevoegde extra expositie in het Auditorium van de Jouster schilder Marten Buis, ter 
gelegenheid van zijn 100e geboortedag.

Gemeentehuis:

• Ida Beentjes. De invloed van zon, zee en strand zijn duidelijk te zien in haar schilderijen.
• Kunstgroep Atteljee bestaat uit diverse kunstenaars van een dagbestedingsgroep (voorheen 

Talant). Kasper heeft met zijn schilderij van het Ajax Stadion een landelijke eerste prijs gewon-
nen.

• Lemster Palet. Lustrum Expositie van de Amateurschildersclub uit Lemsterland.

Bibliotheek

• Trees Krul, maakt sieraden en schilderijen.
• Age Bakker, schildert voornamelijk maritieme onderwerpen.
• Annie Bakker. Haar stijl is popart.

Christien Jelsma, Expositie Werkgroep 
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Fries Grafisch Museum

Alles op alles
Ondanks al onze inspanningen moesten we dit jaar afsluiten met de vaststelling dat het aantal 
groepsbezoeken in verhouding tot vorige jaren is afgenomen. Het schijnt dat busondernemingen 
steeds nieuwe en andere attracties de voorkeur geven boven een zoveelste bezoek aan Museum 
Joure.
De oorzaak ligt zeker niet aan het gebodene in ons museum, want de bezoekers zijn allemaal zeer 
enthousiast over de enorme variatie aan onderwerpen en de presentatie daarvan. Eerlijkheidshalve 
moet wel in aanmerking worden genomen dat onze afdeling alleen op donderdag en dinsdag wordt 
bemand. De rest van de week is het ook op onze afdeling een soort sluimertoestand en daar is 
voorlopig weinig aan te doen in verband met b.v. de beschikbaarheid van mensen en niet te ver-
geten de reiskosten.

In januari werd de traditionele Kopperprent 
gepresenteerd, getiteld ‘Wa is ‘t Haske’. Dit 
was het derde deel van een drieluik. 
Volgend jaar schakelen we weer over op 
een groter formaat in de trant van de poster 
‘Beppe sei altyd’. Daar blijkt nog steeds vraag 
naar te zijn.

Helaas moesten we dit jaar definitief afscheid 
nemen van onze oud medewerker Siep 
Wierda. Hij was sinds de start van het FGM in 
Museum Joure nauw betrokken bij de bezig-
heden in de Grafische afdeling als machine-
zetter en demonstreerde met kennis en liefde 
de werking van zijn enorme ‘typmachine’. 
Vaak eindigde hij zijn betoog met het zinnetje: 
“En… heb ik u nu iets wijzer gemaakt of heb ik 
u maar iets wijs gemaakt”.

Onze nieuwe medewerker Wim Schingenga 
zal zich na het afscheid van Siska Ruiter 
ontfermen over de tentoonstellingen in het 
Grafisch Kabinet en mede dankzij de komst 
van onze nieuwe drukkers René de Vries uit 
Sneek en Kor de Jong uit Lemmer zal ook 
zeker de oeroude snelpers weer eens zijn 
kunsten gaan vertonen.

Kortom: We zijn vast van plan om alles op alles te zetten om door te gaan met ‘druk uit te oefenen’. 

Gerard de Lange, coördinator vrijwilligers en bestuurslid FGM 
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Museumwinkel De Witte Os
Het jaar is weer voorbij, tijd om een kort verslag te schrijven over De Witte Os.
We gaan met frisse moed het nieuwe jaar in en doen ons best om de winkel gezellig te houden 
met verrassende cadeautjes, geurende koffie en thee en niet te vergeten onze ouderwetse snoep. 
Ik zou zeggen, kom vrijblijvend eens een kijkje nemen.
Ook wij hadden ons zeer verheugd op de komst van de geschenkenwinkel, maar helaas wat een 
tegenvaller! Maar goed daar is al genoeg over gezegd. In het najaar hadden we twee geweldige 
bestellingen, voor een zorginstelling hebben we 65 pakketten ingepakt (zie foto). De tweede was 
voor de gemeente de Friese Meren, waar we 550 pakketjes voor hebben klaargemaakt. Werk aan 
de winkel dus, erg leuk om het met elkaar te doen.

Namens team van de Witte Os, Mattie Titalepta. 
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Bezoekersaantallen 2014

Januari 565
Februari 994
Maart 1.280
April 2.040
Mei 1.913
Juni 1.941
Juli 2.054
Augustus 3.031
September 2.272
Oktober 2.034
November 807
December 709

Totaal 19.640

Ter vergelijking:

2003 * 38.017
2004 21.777
2005 18.623
2006 17.122
2007 22.009
2008 24.200
2009 22.276
2010 23.608
2011 23.445
2012 22.758
2013 22.801

* uitzondering in verband met 
 de jubileumexpositie 250 jaar DE 
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Geefwet / Schenkingen
Museum Joure kan uw gift bijzonder goed gebruiken, niet alleen voor het mogelijk maken van boei-
ende wisseltentoonstellingen, maar ook voor bijvoorbeeld het digitaliseren en online publiceren 
van de collectie, het maken van educatieve programma’s voor jong en oud en het organiseren van 
evenementen als zomerconcerten in de museumtuin, een fair, een verzamelaarsmarkt en andere 
verrassende activiteiten.

U kunt op verschillende manieren geven:
• U kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN: NL44 RABO 0334 7703 19 
 t.n.v. Stichting Museum Joure.
• U kunt zich aanmelden als donateur en een bedrag per jaar schenken.
• U kunt zich aanmelden als bedrijfsvriend en een bedrag per jaar schenken.
• Of u kunt een schenking overeenkomen met Museum Joure of via de notaris vastleggen  

(is sinds 2014 niet meer verplicht), daarbij zijn er verschillende fiscale voordelen binnen de 
nieuwe Geefwet.
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De Geefwet maakt schenkingen aantrekkelijk
Sinds 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht, waardoor het nog aantrekkelijker wordt een 
schenking aan Museum Joure te doen. Ook in 2014 is de wet nog van kracht. Met deze wet wil de 
overheid particulieren en bedrijven stimuleren meer giften te geven aan goede doelen en culturele 
organisaties. Schenkingen aan culturele instellingen zijn namelijk fiscaal aantrekkelijker, zowel voor 
particulieren als voor bedrijven, stichtingen of verenigingen.

Inkomstenbelasting (voor particulieren)
Uw gift aan Museum Joure is vanaf 1 januari 2012 aftrekbaar van uw inkomen met een multiplier 
van 125%. Dit houdt in dat een gift van € 1000,- voor € 1250,- aftrekbaar is van uw drempelinko-
men. In uw aangifte inkomstenbelasting (over 2012 tot en met 2016) mag u het geschonken bedrag 
dus met 1,25 vermenigvuldigen.

Rekenvoorbeeld
U schenkt € 1.000,-
Uw aftrekpost € 1. 250,-
Fiscale teruggave bij 52 % tarief € 650,-
U betaalt in feite € 350,-

Het maximum bedrag waarover deze extra aftrek mag worden toegepast is € 5.000. Voor het deel 
van uw giften dat boven de € 5.000 uitkomt, geldt weer de gewone aftrek van 100%.
Uw eenmalige giften zijn slechts beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften op jaarba-
sis hoger dan 1 % (tot maximaal 10 %) van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking. 
Voor periodieke giften gelden deze beperkingen niet. De multiplier van 125 % is uitsluitend van 
toepassing op giften aan culturele ANBI’s, zoals Museum Joure. U kunt ervoor kiezen het extra 
fiscale voordeel aan Museum Joure te schenken.

Periodieke schenkingen
Een periodieke schenking biedt u de mogelijkheid om optimaal voordeel te behalen uit de nieuwe 
Geefwet. Periodieke schenkingen kennen namelijk geen drempels en maxima en zijn volledig 
aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Periodieke schenkingen zijn giften waarvoor de gever zich 
in schriftelijke overeenkomst met Museum Joure of in een notariële akte voor minimaal vijf jaar 
vastlegt.

Informatie: website van de belastingdienst voor meer informatie over giften en de nieuwe Geefwet.
Ook Elsevier fiscaal legt de nieuwe Geefwet uitgebreid uit en http://museumjoure.nl/organisatie/
sponsorenlegatendonateurs/.
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A7 Makelaars

AGA Cookery House

Alderse Baas Advocaten

Auto- en motorrijschool Roggen

Auto Service Joure

B&B de Klokkenstoel

Bilijam Assurantiën

Bouw- en Aannemersbedrijf F. de Vries b.v.

Brattinga IJzerwaren-Watersport

Brattinga Kleurencentrum

Cyclus Balance

De Jouster Klokkenmakerij

Domien Silvius Spuit- en Schilderwerk

Harmsma & Nijenhuis Notarissen

Het Huis van Slooten Opticien

Ina-State

Internationaal Koeriersbedrijf Haven

Jachtwerf de Jong Joure b.v.

JD Engineers b.v.

Klokkenmakerij J. Sinnema Joure

Landhotel Legemeer

LYAM Edelsmeden

Neptunus Zeil en Surfschool

Noordelijke Ballonvaartcentrum

Party Zalencentrum ‘t Haske

Pijttersen b.v.

Primera De Heij

Restaurant ‘t Gasthuys

Rijpkema Handwerken

Rotaryclub Joure

Ruitervorm Grafisch Ontwerpbureau

Skarster Music Investment cv

Snijtech B.V.

The Phone House Joure

Uijlenbroek & Partners, tandartsen

Veenstra Instrumenten BV

Watersportcentrum ‘t Garijp 

Bedrijfsvrienden 2014
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Sponsors 2014




