In 2008 is regelmatig gepubliceerd in kranten en tijdschriften over stinzen en staten.
Daarnaast is een publicatie over de Schierstins in Veenwouden verschenen. Verder is een prachtig boek uitgegeven over Stinzenplanten, de vroeg bloeiende van
oorsprong exotische planten die vaak op de terreinen van stinzen en staten zo
welig groeien. “Stinzenﬂora in Fryslân. Spitten in het verleden” is een rijk verlucht
naslagwerk en is nu in het voorjaar ook een handige gids bij een bezoek aan één van
de staten zoals Martena-, Dekema- en Epemastate. Aan dit boek heeft één van de
bestuursleden van de stichting een bijdrage geleverd.
Onze stichting beijvert zich voor het laten toenemen van de belangstelling voor
staten en buitenplaatsen. Hierbij kijken wij niet alleen naar het heden maar ook
naar de toekomst. En de toekomst is de jeugd van nu. Daarom vestigen wij
hierbij de aandacht op het landelijke projekt ontwikkeld voor kinderen met de
titel “Van luchtkasteel tot dassenburcht”. Basisscholen kunnen hun leerlingen
bekend maken met landgoederen in het kader van natuur- en milieu-educatie.
Via een formulier kan de onderwijzer zich aanmelden bij S.M.E.-Advies in Utrecht.
T 030 635 89 06 of e-mail: landgoederen@sme.nl
De stichting bereidt nu de brochure Noord-Friesland voor, de laatste publicatie in de
serie over stinzen en staten. Het gaat hier om het gebied ten noorden van de lijn
tussen Achlum en Veenklooster. In het boekje worden 16 gebouwen zowel in de
stad (Franeker), in en bij de dorpen in Noord-Friesland besproken. Het gaat hier
om staten, stadshuizen (stinzen) en poortgebouwen. De eigenaren van deze objekten zullen, als nodig, om hun medewerking bij de publicatie of bij de te maken
cd-rom, worden gevraagd. De brochure zal feestelijk worden gepresenteerd op
Fogelsanghstate in Veenklooster.
Rita Mulder-Radetzky
De Stichting Staten en Stinzen heeft als doel de bekendheid van de staten en
landhuizen in Fryslân te vergroten en het bezoek te bevorderen. Daarnaast wordt
gestreefd naar een klimaat waarin behoud en beheer vanzelfsprekend is.
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Staniastate Oenkerk

Poptaslot Marssum

Grote belangstelling voor platformbijeenkomst in het Poptaslot Marssum
Op 4 november 2008 fungeerde het zeer fraaie Potaslot te Marssum als schitterende entourage voor
de platformbijeenkomst van de Stichting Staten en Stinzen. Voorzitter Bilker was verheugd over de
grote opkomst, er waren maar liefst vertegenwoordigers van elf Staten en Stinzen aanwezig.
Na het openingswoord van voorzitter Bilker verzorgde mevrouw drs.Annemieke Wielinga (directeur
Nederlandse Kastelenstichting) een inleiding. Daarin stelde mevrouw Wielinga ondermeer aan de orde
dat de Nederlandse Kastelenstichting (NKS) verschillende aandachtsgebieden heeft. De NKS heeft
momenteel als één van de belangrijkste taken het publiek bekend maken met kastelen. Naast wetenschappelijke publicaties, geeft de NKS boeken en brochures uit, is er de nieuwsbrief `Kasteelkatern’,
de Kastelengids (in de toekomst digitaal te raadplegen) en educatief materiaal.
Als een andere belangrijke taak ziet de NKS het signaleren (en voorkomen) van bedreigingen voor
kastelen en hun terreinen. Mevrouw Wielinga geeft diverse voorbeelden waarbij de stichting met adhesiebetuigingen dan wel juridisch advies, of zelfs als partij in een bezwarenprocedure, actief was. Het kan hierbij
gaan om slechte restauraties, verstorende verbouwingen vanwege herbestemming of nadelige ruimtelijke
ontwikkelingen in de nabijheid van een kasteelterrein, zoals bij Kippenburg.
Voorzitter Bilker dankt mevrouw Wielinga voor haar uiteenzetting en spreekt de hoop uit in de toekomst
veel samen te kunnen werken. Voorts deelt voorzitter Bilker mee, dat de Stichting zich zo goed mogelijk
blijft inzetten voor het behoud van staten en stinzen in hun omgeving. Daarbij is actie ondernomen om
een restauratie- en ﬁnancieringsplan op te laten stellen voor Huize Oranjestein en heeft de stichting
bezwaar gemaakt tegen het realiseren van een campus naast het terrein van Landgoed Kippenburg.
Tenslotte dankt voorzitter Bilker alle aanwezigen voor hun komst en gaat een speciaal woord van dank
naar de voogden van het Poptaslot voor de gastvrijheid.
Franke Doting

activiteiten
voor jaar 2009
De agenda loopt tot de zomer van 2009.
Dan verschijnt een nieuwe nieuwsbrief met een actuele agenda.

Nieuwsbrief in nieuw jasje
Na het verschijnen van de laatste nieuwsbrief hebt u geruime tijd geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen. In 2009 gaan wij er met frisse moed tegenaan
en streven wij er als bestuur naar om minimaal drie nieuwsbrieven uit te
brengen. De eerste nieuwsbrief van 2009 hebben wij bovendien qua lay out in
een nieuw jasje gestoken.

v Schierstins, Veenwouden
Middeleeuwse Kinderfeestjes in het voorjaar voor kinderen van 6 t/m 8 jaar
Verkleden in middeleeuwse kleding, een boeiend verhaal horen, een speurtocht in het gebouw, een versnapering en samen op de foto. En dat alles in en rond de originele middeleeuwse verdedigingstoren met
aanbouw De Schierstins. Opgave en inlichtingen via T 0511 47 29 37 (do.t/m za. van 13.30-17.00 u.) of via
info@schierstins.nl. Zie voor meer informatie: www.schierstins.nl

v Nieuw boek Stinzenﬂora in Fryslân

Boekje ‘De Schierstins, een ongekende schat’

In samenwerking met Landschapsbeheer Friesland is een nieuw standaardwerk over de stinzenﬂora in Fryslân verschenen.

Maar liefst zeven eeuwen geschiedenis omvat De Schierstins: van edelen en monniken tot doktoren, professoren, postkantoorhouders en Duitse soldaten. Het boekje is voor € 7,50 (donateurs € 6,-) af te halen
bij De Schierstins of te koop bij boekhandel en VVV te Veenwouden, de twee boekhandels in Burgum en de
Afuk-winkel aan de Boterhoek in Leeuwarden.

v Het Jelsumer Binnenpaed
Het Jelsumer Binnenpaed is een oud kerkepad vanuit Leeuwarden naar
Stiens (en mogelijk verder). Een deel is recent hersteld waardoor een doorgaande wandeling tot aan Dekema State mogelijk is gemaakt.
De Stichting Staten en Stinzen heeft zich de afgelopen jaren beijverd om
dit pad bekendheid te geven. Als slotstuk wilde zij graag een infopaneel
plaatsen bij de route.
Dankzij bijdragen van Stichting Old Burger Weeshuis, Stichting Stinzenﬂora
en Wijkpanel Bilgaard is dit nu gelukt.
Een prachtig lessenaarmodel met informatie over route, Dekemastate en
stinzenﬂora is sinds vrijdag 6 februari te bewonderen.

v

Op 4 en 5 april: eerste STINZEN STRUIN brengt voorjaar mee
De Stinzen Struin is een samenwerking van de stichting Staten & Stinzen en het project Stinzenﬂora yn
Fryslân van Landschapsbeheer Friesland. Doel is de jaarlijkse voorjaarkriebel bij veel mensen aan te grijpen
om het verhaal van de Friese stinzen en de bijzondere ﬂora bij een breed publiek onder de aandacht te
brengen. Want terwijl een deel van de natuur nog in winterrust is, steken lenteklokjes, holwortel,
boerenkrokus, gele anemoon en allerlei andere knol-, bol- en wortelstokgewassen hun kleurrijke kopjes
alweer boven de grond uit. Zie voor meer informatie: www.landschapsbeheerfriesland.nl

v Dekemastate, Jelsum
v Restauratie Oranjestein
De restauratie van Oranjestein in Oranjewoud is in volle gang. Mede door
inspanningen van de Stichting Staten en Stinzen wordt de restauratie van
het exterieur van Oranjestein, een landhuis daterend uit 1821, op een zeer
verantwoorde manier uitgevoerd.

Vanaf april loopt de tentoonstelling “de 2 schilderlevens van Douwe van der Heide”,
Douwe van der Heide, huisschilder te Jelsum en kunstenaar, een impressie.
Zaterdag en Zondag 4 en 5 april museumweekend
toegang gratis, geen speciale activiteiten. Zie voor meer informatie: www.dekemastate.nl

v 1 juni, tweede Pinksterdag: Landelijke KASTELENDAG
Fogelsanghstate te Veenklooster is te bezichtigen. Zie voor meer informatie: www.kastelen.nl
U vindt hier een keuze uit de activiteiten die dit voorjaar plaatsvinden op en
rond de Friese staten. Voor informatie over openingstijden en
dergelijke raadleegt u de website.

v Bezoekerscentrum Uniastate Bears
Vrijdagmiddag 17 april vanaf 15.30 uur zal de opening plaatsvinden van de nieuwe Mediatheek in de
kerk te Bears, het Bezoekerscentrum Uniastate Bears.
Dhr. Bearn Bilker, voorzitter van de stichting Staten en Stinzen zal de opening verrichten.

Kantklossen op Uniastate
Van 8 mei tot en met 30 augustus is er een tentoonstelling met het thema
“Kantklossen op Uniastate” in de kerk van Bears.
Orgelprogramma 14 juni - Zie voor meer informatie: www.uniastatebears.nl
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