
 

Bier, Brood & 
Baaien Hemden! 

 
Jopie Huisman Museum 

Workum 

 

Hotel de Groene Weide 

Bolsward 

 

Friese Bierbrouwerij Us Heit 

Bolsward 

-groepsarrangement - 



Het arrangement 

 
Beleef een dagje ambacht, kunst en geschiedenis in de Zuidwesthoek van  
Friesland bij het Jopie Huisman Museum, Hotel de Groene Weide en De Friese 
Bierbrouwerij Us Heit.  

 

Jopie Huisman Museum, Workum 

Entree Jopie Huisman Museum + 2 x koffie of thee met oranjekoek, incl. audio-
tour. 

 

Hotel de Groene Weide, Bolsward 

Friese koffietafel bestaande uit diverse broodsoorten: wit, bruin, rogge, suiker, 
krentenbrood en beschuit. Beleg: 2 soorten kaas, 4 soorten vleeswaren en divers 
zoet beleg. Koffie, thee, melk of karnemelk naar keuze. 

 

Friese Bierbrouwerij Us Heit, Bolsward 

Entree en rondleiding door de brouwerij annex distilleerderij van Us Heit, inclusief 
kopje koffie of thee en na afloop een biertje of likeurtje. 

 
 

De kosten bedragen € 36,- per persoon. Het arrangement is beschikbaar vanaf 

15 personen. Groepen kleiner dan 15 personen kunnen alleen tijdens de reguliere 
openingstijden bij de deelnemende bedrijven terecht. Heeft u vragen of wensen 
betreffende een aangepaste dagindeling? U kunt vrijblijvend contact opnemen 
met één van ons, wij passen het arrangement graag naar uw wens aan.  
We stellen de begin- en eindtijden in overleg met u vast. 



Jopie Huisman Museum  
Workum 

 

Het Jopie Huisman Museum is gewijd aan het werk en het leven van de Friese  
autodidacte meesterschilder Jopie Huisman. Liefde voor de natuur, mededogen, 
maar ook het onaanzienlijke waarde geven; het is de menselijke maat die de rode 
draad vormt in zijn veelzijdige oeuvre. Jopie voert u mee in zijn wereld en maakt 
u deelgenoot van zijn passies. 

 

Jopie was een kleurrijk mens en een geboren verteller. Ook zijn werken vertellen 
een eigen verhaal en in de expositie Jopie’s Paradys kunt u dat zien én horen in 
onze audiotour (ook in het Fries, Duits en Engels!). Aan de hand van de originele 
interviewfragmenten geeft Jopie zélf toelichting op zijn collectie, zijn helden en  
inspiratiebronnen.  

 

U begint met koffie of thee en oranjekoek in ons museumcafé. Daarna kunt u  
beginnen met een film over Jopie in de filmzaal. Vervolgens loopt u met de audio-
tour door het museum, waarbij Jopie zelf de verhalen over zijn werken vertelt.  



Hotel de Groene Weide 

Bolsward 

 

Net buiten het centrum van Bolsward is Hotel de Groene Weide gevestigd, het  
hotel ligt op loopafstand van het gezellige stadscentrum. Tegenover het hotel 
vindt u het busstation.   
Bolsward is één van de Friese Elfsteden met een rijke historie. Het is niet de  
grootste stad, wel een pareltje. Een stad om van te houden. Om heerlijk rond te  
dwalen, langs de grachten, langs de vele monumenten en door het prachtige park.  
 

Wij verzorgen bij dit arrangement een heerlijke Friese lunch. Onze gastheer bereid 
alles vers voor u. Er staat een variatie aan lekkernijen voor u klaar, diverse brood-
soorten: wit, bruin, rogge, suiker, krentenbrood en beschuit. U heeft keuze uit 2 
soorten kaas, 4 soorten vleeswaren en uiteraard zoet beleg. Dit alles onder het  
genot van een kop koffie, thee of melk.  

 
Gastvrijheid staat bij dit kleinschalige Friese hotel hoog in het vaandel.  Heeft u 
speciale dieetwensen? Wij horen het graag zodat wij hier rekening mee kunnen  
houden.  

 

 



Friese Bierbrouwerij Us Heit 

Bolsward 

 

De Friese Bierbrouwerij uit Bolsward is een klein familiebedrijf, die maar liefst acht 
verschillende speciaalbieren brouwt. Voor het brouwen van Us Heit speciaalbieren 
wordt uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke ingrediënten: geselecteerde 
granen als gerst en tarwe, hop voor een kruidig aroma en biergist. De gekozen 
brouwmethode resulteert in een karaktervol bier met een stoer uiterlijk, een  
aangename natuurlijke geur en een krachtige, onderscheidende smaak.  
Wie Us Heit bier drinkt, proeft Friesland.  
 
Tijdens de rondleiding krijgt u uitgebreide tekst en uitleg over de ontstaansgeschie-
denis van het bier en het brouwproces, vroeger en nu. Sinds 2002 wordt er ook 
whisky gestookt genaamd Frysk Hynder dat minimaal 3 jaar op houten vaten 
wordt gelagerd. Ambachtelijk gedistilleerd met alle eigenschappen van het  
rasechte Friese paard: krachtig, eigenzinnig en in een uiterlijk fraaie vorm gegoten 
De Friese Bierbrouwerij is in 2010 tevens begonnen met het maken van Frysk 
Famke likeuren. Het productieproces van deze producten wordt tijdens de  
rondleiding uitgebreid uitgelegd. 

 

 



Contactgegevens 
 

 

 Jopie Huisman Museum 

Noard 6 
8711 AH Workum 

0515 543131 
info@jopiehuismanmuseum.nl 
www.jopiehuismanmuseum.nl 

 

Hotel de Groene Weide 

Snekerstraat 2 
8701 XD Bolsward 

0515 572284 
info@hoteldegroeneweide.nl 
www.hoteldegroeneweide.nl 

 

Friese Bierbrouwerij Us Heit 

Snekerstraat 43 
8701 XC Bolsward 

0515 577449 
info@usheit.com 
www.usheit.com 


