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SÚDWEST OP SYN BEST
Sociaal Collectief is een organisa-

tie voor samenlevingsopbouw in

de gemeente Súdwest-Fryslân. In

deze rubriek brengt zij nu weke-

lijks de nieuwe initiatieven in

coronatijd onder de aandacht. Zie

www.stichtingsociaalcollectief.nl.

Hebt u een goed idee voor deze

rubriek, een initiatief in uw eigen

buurt? Laat het weten aan Mir-

jam Krop via m.krop@sociaalcol-

lectiefswf.nl

Jopie Huisman virtueel
Peter Miedema, directeur van

het Jopie Huisman museum

in Workum, ging direct onli-

ne aan de slag toen de deur

van het museum dicht moest.

,,In het museummaken we

gebruik van podcacher, dat

zijn geluidsbestanden.

Bij ons vertelt Jopie Huisman

namelijk zelf over zijn werk

via de Podcast. Iedere bezoe-

ker krijgt een koptelefoon en

toebehoren mee waarop de

verhalen te horen zijn. Nu

maken we filmpjes van het

werk van Jopie Huisman voor

de verschillende mediakana-

len en daar zetten we de

bijbehorende geluidsbestan-

den bij. Komen de bezoekers

niet naar het museum, dan

komt het museum naar de

bezoekers.” ‘Hoe heette de

tentoonstelling die in 2019 in

het Jopie Huisman Museum

te zien was?’ of ‘Op welke

vissoort viste Jopie het liefst?’

Deze vragen horen bij een

ander online programma van

het museum, de Jopiekwis.

Elke dag, gedurende de Coro-

na-sluiting, plaatst het muse-

um een vraag waarmee deel-

nemers museumtickets en

andere kleine prijzen kunnen

winnen. “Er wordt volop

meegedaan en de reacties zijn

erg leuk.” Er zijn meer musea

in Friesland die hun virtuele

deur hebben geopend.

Bijvoorbeeld het Planetarium

in Franeker en het Woudage-

maal, het Fries Museum en

het Museum Belvedère. Ook

het theatergezelschap Tryater

uit Leeuwarden heeft een

manier gevonden om de

aandacht van het publiek vast

te houden. Zij vertellen ver-

halen aan de telefoon. Ieder-

een kan zich aanmelden voor

een verhaal van vijf a tien

minuten, even wegdromen,

een beetje vermaak.

Meer informatie over Friese

initiatieven staan op

www.friesland.nl/omtinken.

Voor meer informatie over

het Jopie Huisman Museum:

www.jopiehuismanmuse-

um.nl

Lokale (hulp)initiatieven in

Súdwest-Fryslân staan op

www.stichtingsociaalcollec-

tief.nl ■


