Activiteitenlijst

ZATERDAG 10 SEPTEMBER, 10-17 uur, in Jelsum, Koarnjum, Britsum en Stiens
JELSUM, Sint-Genovevakerk
In de kerk wordt een video vertoond van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel over het
uurwerk in de kerktoren. Ook wordt er tussen 10.00 en 17.00 uur regelmatig op het Van Dam-orgel
gespeeld door Anne Minnema.
JELSUM, Dekema State
Kinderen kunnen tussen 10.00 en 17.00 uur met verkleedkleren en een fotolijst een historische foto
van zichzelf laten maken met eigen telefoon of toestel met de Dekema State als achtergrond.
Om 10.30-13.30-15.00 uur is er een Wilde Planten wandeling in de tuin met toelichting door
Nienke Dubbeldam. Ook op zondag 11 september om 13.30-15.00 uur.
Op de zolder van de Dekema State wordt een snuffelmarkt van historische boeken gehouden.
Muziek: zaterdag Martin Pals, luit, 10.00-12.00 uur, zaterdag en zondag Nico Gramberg, psalter,
13.00-17.00 uur. Bij de tuinmanswoning kunt u een consumptie gebruiken.
KOARNJUM, Nicolaaskerk
In de Nicolaaskerk wordt het leven van David van Goirle toegelicht, de jonggestorven filosoof die
in deze kerk ligt begraven. Om 16.00 uur wordt het Van Dam-orgel bespeeld, het slotconcert van
een driedelige concertreeks van die dag (Hijum-Britsum-Koarnjum). Organisatie door Organum
Frisicum.
KOARNJUM, Túnmanswente
In Túnmanswente zijn tekeningen (11) te bezichtigen van Rigtje Wassenaar-Boelstra. Het zijn
tekeningen uit 1938 van ideaalmodellen van koeien. Rigtje was een getalenteerd schilder. Zij was
getrouwd met de veefokker Jan Wassenaar en woonde op de boerderij Vijverzathe bij Jelsum. Bij
Túnmanswente kunt u een consumptie gebruiken.
KOARNJUM, boerderij Martena-Zathe en lytshús
Deze monumentale gebouwen, die momenteel worden gerestaureerd door de Stichting
Martenastate, kunnen alleen onder begeleiding worden bezocht om 10.30-11.30-13.30-14.30-15.30
uur.

U kunt zich hiervoor op deze tijdstippen melden bij het vertrekpunt aan de Martenawei. De
rondleiding duurt circa een half uur. U krijgt een toelichting van betrokkenen bij de restauratie.
Bezichtiging van deze panden buiten de rondleidingen is niet mogelijk.
BRITSUM, Johanneskerk
In de Johanneskerk is een expositie van schilderijen van de Chinese schilder Jia Bei Le en keramiek
van Lydia Kruiper. Jia Bei Le heeft kleurrijke schilderijen gemaakt van landschappen,
stadsgezichten en portretten. Lydia Kruiper heeft vanuit de basisvormen bijzondere, vaak kleurrijke
objecten gemaakt. Ook wordt er regelmatig gespeeld op het Hardorff-orgel uit 1861 door Elma
Kuipers uit Waskemeer en om 15.00 uur een concert van een half uur, aangeboden door Organum
Frisicum.
STIENS, Pakhûs SOLO
In Pakhûs SOLO wordt om 11.00 en 14.00 uur een lezing gehouden door Pim van der Giesen van
de Stichting tot Behoud van Torenuurwerken. De beide lezingen kunnen elk door maximaal 35
belangstellenden worden bezocht. Bijwonen is uitsluitend mogelijk op basis van vooraanmelding
vanaf 1 september via www.stinze-stiens.nl/agenda.
STIENS, bezoek Doktershûs
Het Doktershûs, Smelbrêge 6, is alleen te bezichtigen na vooraanmelding vanaf 1 september via
www.stinze-stiens.nl/agenda. Er zijn drie rondleidingen in de ochtend (10.00-11.00-12.00 uur) en
drie in de middag (13.00-14.00-15.00 uur). Er zijn ook rondleidingen op zondag 11 september
(13.00-14.00-15.00 uur). Per tijdstip zijn er maximaal 10 deelnemers. Bezichtiging van het pand
buiten deze rondleidingen is niet mogelijk.
STIENS, Sint-Vituskerk
In de kerk wordt een video vertoond van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel over het
uurwerk in de kerktoren. Ook zal organist Han Giesing tussen 10.00 en 17.00 uur regelmatig op het
Van Dam-orgel spelen.
STIENS, voormalig gemeentehuis
Het centrale informatiepunt van deze Open Monumentendag is tussen 10.00-17.00 uur te vinden in
het oude gemeentehuis van Leeuwarderadeel, Ljipstrjitte 1. U vindt hier ook stands van de
Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en van de Stichting Monumentenwacht Fryslân.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOORAFGAANDE BIJEENKOMST OPEN MONUMENTENDAG OP 7 SEPTEMBER
KOARNJUM, Dorpshuis De Bining
Ter introductie op de Open Monumentendag Leeuwarden is er op woensdag 7 september om 20.00
uur een voor iedereen toegankelijke bijeenkomst in dorpshuis De Bining in Koarnjum.
Op deze avond wordt een video van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel over de
historische uurwerken in vier monumentale kerktorens aan het publiek gepresenteerd met speciale
aandacht voor het uurwerk van de kerktoren in Stiens.
Daarna vertelt sociaal-geograaf en historicus Meindert Schroor over de historie van het gebied dat
op Open Monumentendag Leeuwarden bezocht kan worden.

