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Dekemastate
Bij Dekemastate wordt de grote kop-halsrompboerderij naast de publieksingang
ingeschakeld bij de opvang van de statebezoekers.
In de boerderij (foto) zal een grote restauratie
plaatsvinden en terwijl het woongedeelte zijn
woonfunctie terugkrijgt, wordt het bedrijfsgedeelte
geschikt gemaakt voor het ontvangen van,
bijvoorbeeld, groepen die de state willen bezoeken.
Voor hun bus of auto zal er parkeerruimte komen
bij de boerderij. Verder is een nieuw tuinhuisje in
gebruik genomen en is de grafzerk van Reijnsk van
Camstra en Hette van Dekama teruggekeerd naar
de state.

Schierstins
De Schierstins gaat zijn permanente
expositie grondig wijzigen. Hierbij wordt de
aandacht verlegd naar het eigen gebouw en
de geschiedenis van de stinzen.
Hierbij zal ook een archeologisch steunpunt
een belangrijke rol spelen.
Er zal verder een soort foyer komen.
Overigens is de begroting nog niet geheel
rond, maar men hoopt toch begin 2014 aan
de slag te kunnen.

Op 17 augustus vindt weer een fietstocht plaats die
door de Schierstins is georganiseerd. Reden de
deelnemers vorig jaar langs een aantal states, dit
jaar ligt de nadruk op boerderijen, waaronder
bijzondere boerderijen. Het is dit jaar ook het Jaar
van de Boerderij. Tussen 10 :00 en 13:00 starten bij
de Schierstins. Vier euro gereedhouden, waarvoor u
de route krijgt en een kopje koffie of thee. Ook kunt
u na afloop gratis de expositie in de Schierstins
bekijken, waar u anders voor moet betalen. Tot 25
augustus exposeren Anne Woudwijk en Jan Ketelaar,
twee beeldhouwers uit Drachten.
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Op reis langs staten en stinzen
Een vierdaagse reis van reisbureau Asgard, in het teken van bezinningstoerisme, is op donderdag 27
juni van start gegaan. Behalve de tenor Albert Bonnema, mede-organisator, werkten onze
bestuursleden Bearn Bilker en Rita Radetzky mee.

Vijversburg
De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel is
akkoord met de grote plannen van de state
Vijversburg. Hij heeft op 27 juni de verklaring
van geen bedenkingen tegen de
omgevingsvergunning voor de uitbreiding
afgegeven met 19 stemmen voor en 3 tegen.
Het voornaamste struikelblok vormde het
entreegeld dat Vijversburg nu moet gaan
heffen. Volgens wethouder Schippers is dit
echter onvermijdelijk. De plannen van
Vijversburg zijn in de loop van de afgelopen
paar jaar aangepast aan de bezwaren die van
verschillende kanten rezen, onder meer bij de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Een schets van
wat er gaat gebeuren is te vinden op de grote
borden die bij de state zijn geplaatst .(foto). Het
is de bedoeling dat de state ook van binnen
wordt aangepakt.

De Klinze
Op het terrein van de Klinze wordt volgens eigenaar Snijders (LC 25 mei) een groot gebouw
geplaatst waarin ‘zorgsuites’ komen en behandelruimtes. De zorg zal gericht zijn op mensen die aan
een zekere luxe gewend zijn, maar een begin van dementie vertonen. Omdat hotel De Klinze al
voorziet in receptie, keuken en bewaking, kan het zorggebouw daarvan profiteren. Het hotel zelf zal
eveneens uitbreiding ondergaan. Volgens het LC-bericht ligt de bouwvergunning al jaren klaar, maar
is er nog wel een wijziging in de bestemming nodig.
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Princessehof: Het mysterie Ming
Het museum heeft een wereldberoemde verzameling Chinese keramiek,
van keizerlijk porselein tot het blauw-witte kraakporselein dat in de
Gouden Eeuw in de Nederlanden populair was. De tentoonstelling belicht
het beroemdste hiervan, het Ming-porselein: tweehonderd vazen,
schotels en kannen. En onthult wellicht het mysterie: waarom betaalt
iemand miljoenen voor een Ming-vaas?

Túnmanswente bij
Martenastate
Koarnjum
Expo tekeningen in- en
exterieurs van koeien
door Rigtje
Wassenaar-Boelstra,
tot en met 15
september

In juli en augustus zijn er op zondag rondleidingen (14.30 uur).
Aanmelden hoeft niet. Op 1 september is er een lezing door Eva Ströber
(14.00 uur), conservator Aziatische keramiek en samensteller van de
tentoonstelling. De lezing vindt plaats in het nieuwe Fries Museum (dus
aan het Wilhelminaplein), start om 14.00 uur en duurt ca. een uur. Prijs €
12,50, contant te voldoen bij aanvang.
Beetsterzwaag
‘Adellijk wandelen’, woensdag 31 juli en 7, 14, 21 en 28 augustus: langs
de staten van het dorp. Tijd: 10.00 - 12.15 uur. Vertrek bij restaurant
Baboeshka. Kosten: €6,50, incl. koffie met lekkernij.
Op zondag 4 augustus is er een Parkwandeling, door het Lycklamapark.
Tijd: 14.00 uur. Vertrek bij de Tropische Kas. Kosten €3,-- .
Op monumentendag (14 september) is er een uitgebreid programma in
het dorp.
Zie verder www.beetsterzwaagnatuurlijk.nl

Dekemastate
Tot eind oktober is werk te zien van Johannes Elsinga (1893-1969). Centraal staan de tekeningen die hij in de
jaren 1924-1927 publiceerde in de Leeuwarder Courant, onder de titel ‘Schetsen uit het leven'. Buiten zijn twee
nieuwe aanwinsten te zien. Op 14 mei is de bijna 2000 kilo wegende grafsteen van Hette van Dekema en
Reijnsck Camstra geplaatst. De steen, uit circa 1535, lag tot 1943 in de Galileërkerk in Leeuwarden, daarna in de
binnentuin van de Kanselarij. Hij is in bruikleen gegeven door het Fries Museum. De tweede aanwinst is een
tuinhuisje, gemaakt door leerlingen van de bouwopleiding van de Friese Poort in Drachten. De opbouw vond
plaats onder leiding van een timmerman van bouwbedrijf Kimsma.
Open Monumentenweekend op 14 en 15 september van 13-17 uur; gratis toegang. Thema: Macht en pracht;
onderwerp: Dekema doet de was.
Za. 21 september en 5 oktober: eendaagse workshop Buiten fotograferen gehouden onder leiding van
natuurfotograaf Simon Bijlsma.

Agenda, exposities, lezingen etc.
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Stania State
Op 14 september 2013 vindt op Stania State het 'Folk in
de Wâlden' showfestival plaats van 13.00 tot 24.00 uur.
Een bonte mengeling van groepen - van professioneel
tot amateur, van powerfolk tot singer-songwriter - zal te
zien en te horen zijn.
Aan het festival is een prijs verbonden voor beste
amateurband en singer-songwriters, gekozen door het
publiek en een deskundige jury. De eerste prijs is een
optreden op een van de 'Folk in de Wâlden'-concerten
in 2014. Enkele namen van de bonte line-up zijn al
bekend: Amazing Stroopwafels, Uncommon Connection,
Hoppah, Sido Martens, Joint String Friends, Linde
Nijland.

Roordastate, museum It âld slot,
Wergea
Roordastate is ingericht als statemuseum. De
gerestaureerde stijlkamers, ingericht met mooie
stijlmeubelen, geven een beeld van de inrichting
en aankleding in de 17e, 18e en 19e eeuw. Als
bijzonderheden zijn nog te noemen: twee
boekencollecties, waaronder één rond Afkes
Tiental, dat in Wergea speelt, en een fraaie
tegelcollectie, waaronder tegels uit de state van
voor 1724 en een tegeltableau van prinses
Carolina van Nassau, geboren in 1743.
Roordastate is geopend op wo t/m zo, 14.00-17.00
uur. Zie ook: www.roordastate.com

Veenklooster
In It lytse slot neemt kleding de plaats in van de schilderijen
aan de muur. De tentoonstelling heeft catwalkstukken van de
modeontwerpers Spijkers & Spijkers als hoogtepunt. Daarnaast
wordt een collectie couture tentoongesteld waaronder enkele
stukken van Fong Leng, die in de jaren ’70 een beroemde
modeontwerpster was.
Vanaf 31 augustus exposeren Paul Christiaan Bos, Gabriël
Gressie en Brita Seifert in galerie Noordvleugel (bij
Fogelsanghstate) . Tot en met 12 augustus is de galerie
gesloten. De openingstijden zijn dinsdag tot en met zaterdag,
overdag.
Uniastate
Het jaarlijkse pompoenfestival
vindt plaats in het weekend
van 14 en 15 september. Op
25 augustus kunnen
archeologen in spe hun eigen
bodemschat opgraven op het
stateterrein.

Museum Martena
Vanaf 30 juni is er een
expositie van werk van Jan
van der Kooi: een Fries
in Italië. Deze blijft tot en met
15 september.

Agenda, exposities, lezingen etc.

Oranjewoud
Het park bij Huize Oranjestein,
ontworpen door Roodbaard, is deze
zomer op vrijdag- en zondagmiddag
geopend voor bezoekers. De
openstelling duurt tot en met eind
september. Enkele dagen zijn
echter uitgezonderd, namelijk 12 en
26 juli, 6 en 20 september. Van 13
tot 17 uur. [€ 2,50]. De Oranjerie is
geopend voor koffie, thee en
andere versnaperingen.
De drie states te Oranjewoud - en
andere mooie stukjes van dit
beschermde dorpsgezicht - kunnen
ook per rijtuig worden bekeken.
Tijdens een rondrit van een uur
voert het rijtuig u langs de
cultuurhistorische hoogtepunten
van Oranjewoud, waarbij de
koetsier wetenswaardigheden over
vorstelijk Oranjewoud vertelt. Zie:
www.oranjewoud-per-rijtuigje.nl

