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Woord vooraf
Geachte lezer,
Dit jaarverslag is een terugblik op de evenementen die in De Schierstins plaatsvonden in
2016. Verder bevat dit verslag ook de financiële verantwoording van het afgelopen jaar.
Terugkijkend op 2016 vallen enkele gebeurtenissen meteen in het oog:
Allereerst is er de verbouwing en de aanschaf van een nieuwe keuken; de oude keuken
voldeed al geruime tijd niet meer aan de eisen van deze tijd.
Op donderdag 22 september 2016 is het symbolische eerste exemplaar van het nieuwe boek
De Schierstins, middeleeuws torenkasteel in Feanwâlden aangeboden aan de Friese
gedeputeerde Johannes Kramer.
Het boek past in de serie Archeologie in Fryslân, omdat De Schierstins sinds 2015 een
archeologisch steunpunt herbergt. Dat steunpunt is weer onderdeel van de permanente
expositie Het Laatste Friese Torenkasteel in de stins van Feanwâlden.
Daarnaast hebben we mooie nieuwe stoelen gekocht voor de foyer.
Uiteraard past een woord van dank aan de fondsen die we hebben aangeschreven en ook de
freonen van De Schierstins verdienen een woord van dank. Dankzij hen kon dit alles worden
gerealiseerd.
Als stichting kijken we waar we nu staan en waar we naartoe willen. We inventariseren wat
we hebben bereikt. Het is goed om terug te blikken op alles wat er in een jaar is ondernomen
en ook om het oog op de toekomst gericht te houden.
We hebben in 2016 een gunstig resultaat behaald, mede dankzij de inzet van de vrijwilligers.
Namens het bestuur,
Hanneke Scherjon, voorzitter
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Cultureel programma en bezoekersaantallen
Algemeen
Het jaar 2016 was het eerste volledige culturele jaar na de totstandkoming van de
nieuwe vaste expositie ‘Het Laatste Friese Torenkasteel’ en de nieuwbouw van de
foyer. Dankzij de nieuwe keuken, die in het najaar van 2016 is gerealiseerd, kunnen we
de bezoekers van onze concerten en lezingen nog beter van dienst zijn, net als de
groepen die komen voor een kop koffie.
De grootste verrassing dit jaar was de enorme deelname aan de fietstocht ‘Nieuwe
routes langs de Centrale As’. De timing van deze fietstocht kort voor de officiële
opening van deze nieuwe autoweg door Noordoost Friesland was kennelijke goed:
bijna duizend fietsers deden mee aan deze activiteit.
Wisselexposities
De zomerexpositie ‘Kunst uit het dorp’ trok in 2016 de meeste bezoekers, vooral
dankzij de fietstocht die in de zomer werd gehouden. Ook de kerstexpositie met enkele
honderden verschillende kerststallen in pop-upboeken, platen, kijkdozen en dergelijke
lokte veel publiek.
Het jaar ging van start met de kunstquilt-tentoonstelling ‘Small Talk’ van de
internationale groep ‘Quilt Art’. In feite was het een dubbelexpositie, want rond
dezelfde tijd had ook Museum Dr8888 een tentoonstelling van de groep Quilt Art.
Beide culturele instellingen konden zo mooi naar elkaar verwijzen.
De textielkunstenaars maakten van diverse materialen uiteenlopende kunstwerken. Zo
had de uit Metslawier afkomstige Dirkje van der Horst-Beetsma de vondst van haar
vaders auto in de duinen van Terschelling verwerkt in haar textiel. Zij leidde de
bezoekers verschillende malen rond tijdens deze expositie.
In maart en april lieten drie Friezen en ex-Friezen hun artistieke kunnen zien onder de
titel ‘Ein fan ‘e wrâld’, een ironische verwijzing naar het verre Friesland in de ogen
van de Randstedelingen. Ben van Haaster legde het water van de Wadden vast op doek,
Janine van Zeeland beeldde dieren van de weide uit en Annemarie Gorter toonde
kleurrijke landschappen uit de kleistreek.
Divers grafisch werk van Johannes Mulders (1898-1989) vulde de zaal in de maanden
mei en juni. Hoewel reeds lang overleden, was deze Stellingwerver kassier van de
Boerenleenbank en kunstenaar nog niet vergeten. Veel mensen die hem gekend
hebben, namen een kijkje in De Schierstins en zo kwamen ook de verhalen los van
deze kunstenaar.
In de zomer stond het werk van enige Feanwâldster beeldend kunstenaars centraal:
Margot Blaauw (beelden en schilderijen), Baukje Dijkstra (beelden), Jeannet
Hagenbeek (schilderijen), Cees Hofstra (schilderijen), Jan Hoitinga (schilderijen)
Johannes Sietsma (schilderijen) en de groep van Hetty Post (met verder Maria Koning,
Tryntsje van der Meulen, Ankje Sijtsma en Geertje Zwiers). Het was een heel
gevarieerde expositie, met beelden van dikke dames, een bijna levensgrote buste van
een vrouw, abstract werk, portretten van onder andere acteur Rense Westra,
schilderijen van vogels en van huisdieren, zoals een geit.
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De Groningse, maar uit het naburige Twijzelerheide afkomstige Matty de Vries maakt
fijnzinnige schilderijen. Terugkerende elementen zijn het vierkant, de (zonne)cirkel en
de maan. Het zijn bijna doorzichtige beelden, waarin je kunt wegdromen en
rondwandelen. De Vries is daarnaast ook nog illustrator, schrijver-dichter, vormgever
en muzikant. Zij liet haar werk zien van eind augustus tot half oktober.
Hans Blanken is een teruggetrokken levende etser uit Wânswert. Mede dankzij Douwe
Kootstra zijn zijn etsen uit de vergetelheid gehaald en in de Schierstins tentoongesteld.
Veel etsen gaan over de Antillen, waar Blanken les heeft gegeven, en over zijn
geboortestreek rond Bergambacht. Dat hij vakmanschap heeft, blijkt ook uit het feit dat
werk van hem in het bezit is van het Rijksmuseum.
In de kerstvakantie stond de Schierstins boordevol kerststallen van papier. Het
verzamelaarsduo Roel den Dulk en Fred van der Zwet uit Ferwert hebben een lange
dag en avond werk gehad om de expositiezaal, foyer en Theun de Vrieskeamer in te
richten. Van beide basisscholen van Feanwâlden zijn bijna alle leerlingen geweest om
de verzameling te bewonderen. Dat deden ze met behulp van een speurtocht met een
groot aantal vragen, gemaakt door een vrijwilliger.
De bezoekersaantallen vindt u in tabel I.
Tabel

I

–

De

exposities,

de

expositieperiode

en

Wisselexpositie

het

aantal

bezoekers

Periode

per

expositie.

Aantal
bezoekers

Small Talk – kunstquilts van Quilt Art

05/01-28/02

314

Ein fan ‘e wrâld – schilderkunst van Annemarie Gorter, Ben van
Haaster en Janine van Zeeland

02/03-24/04

428

Johannes Mulders en Friesland – diverse technieken van Johannes 30/04-19/06
Mulders uit de collectie-Nobilis

323

Kunst uit het dorp – diverse technieken van verschillende inwoners 26/06-21/08
van Feanwâlden

1636

Olieverfschilderijen van Matty de Vries

27/08-16/10

274

Etsen van Hans Blanken

22/10-09/12

126

Kerststallen van Papier – uit de collectie van Den Dulk/V.d. Zwet

13/12-31/12

449

Totaal:

3550

Opmerking bij tabel I: De expositie Kerststallen van Papier is gezien door in totaal 497 personen, de
bezoekers van januari 2017 meegerekend.

Concerten en theater
De programmacommissie probeert in de wintermaanden haar concerten
zondagsmiddags te houden. Dat blijkt een goed gekozen dagdeel te zijn, want tijdens
het Nieuwjaarsconcert op zondagmiddag 19 januari trok het Salonorkest Sinnema een
vrijwel volle zaal. Het oudste salonorkest van Nederland bracht een plezierige
stemming in de Schierstins, met een afwisseling in muziekstijlen: van licht klassiek en
musicalmelodieën tot klassiekers onder de popmuziek. Zangeres Ineke Dijkstra maakte
het publiek nog enthousiaster met haar warme zangstem.
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In maart kwam de band Fling met Keltische muziek en Ierse traditionele instrumenten
naar de Schierstins. Met wilde melodieën, zacht klagende airs en ontroerende ballades
zorgde de band voor een fijne sfeer in de zaal. De Ierse Daithi Rua was deze avond
gastzanger, bij afwezigheid van de zangeres.
Met een lame sonore ofwel een ‘zingende zaag’ beklom op 9 april musicus Annette
Scholten het podium. Zij wist samen met pianiste Nanke Flach het publiek te boeien
met dit bijzondere instrument, waarmee het duo klassieke muziek bracht. Scholten
speelde ook cello. Het tweetal liet werken van onder anderen Ernest Bloch, Felix
Mendelssohn-Bartholdy, Sergej Rachmaninov en Robert Schumann horen.
Trio Les Amis was begin mei helemaal uit Zeeland gekomen met muziek uit landen
met Latijnse talen: Frankrijk, Italië, Spanje en Midden- en Zuid-Amerika. Deze warme
golfstroom van muziek – van Vivaldi tot Piazzola – werd met opvallend vakmanschap
en enthousiasme gebracht. Een geweldige afsluiting van het muzikale voorseizoen.
Eind september begon het naseizoen met rustige Keltische muziek van het Merain Trio
uit de regio-Amsterdam: Irish Treasures. Het drietal musici maakte in die maand een
kastelentour langs onder andere Het Muiderslot, kasteel Doorwerth en … dus De
Schierstins. Vanuit een klassieke achtergrond brachten Mirjam Rietberg (harp), Mieke
Manschot (zang) en Sandra Wallner (viool) een repertoire met onder andere Ierse
volksmuziek. Dat Keltische muziek veel mensen uit Noordoost Friesland trekt, bleek
ook nu: de zaal was vrijwel volgeboekt.
Begin oktober stonden The Hot Shuffles op het podium, onder de bezielende leiding
van Martin Wiersma uit De Westereen. De jazzband uit deze regio laat zich inspireren
door grootheden uit de jaren ’20 en ’30, zoals Louis Armstrong, Count Basie en Ella
Fitzgerald.
Aan het einde van dezelfde maand traden Grytsje Kingma en Rob du Jardin voor de
tweede maal in enkele jaren op in de Schierstins. Grytsje Kingma zingt met zuivere
stem zelf geschreven Friese luisterliedjes en liederen van anderen. Zij werd begeleid
door de begenadigd violist Duo Jardin, een Friestalige maar uit Zwitserland
afkomstige Amsterdammer. Laatstgenoemde speelde ook viool. Kingma en haar
muzikale wederhelft zorgden net als de vorige keer voor een gezellige sfeer.
Bekend van haar kristalheldere stem is Linde Nijland, oorspronkelijk afkomstig uit
Gytsjerk. Samen met haar partner en muzikant Bert Ridderbos (gitaar, banjo,
accordeon en Middeleeuwse cittern) zong zij half november zelf geschreven songs,
covers en traditionals met een vaak Brits-Ierse inslag.
Vocal Group Stim gaf op zondagmiddag 11 december een kerstconcert in de
Schierstins. Stim bracht het massaal toegestroomde publiek goed in de kerstsfeer met
onder andere Engelse carols en popmuziek met Kerstthema’s. Het twaalf zangers en
zangeressen tellende vocaal ensemble bracht de nummers met veel enthousiasme en
vakmanschap, mede dankzij de leiding van Titus Steegstra.
De bezoekersaantallen vindt u in tabel II op de volgende pagina.
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Tabel II – Concerten, datum optreden en aantal bezoekers

Concert/Voorstelling

Datum

Concert Salonorkest Sinnema

17/01

Aantal bezoekers
72

Concert Ierse folkgroep Fling

26/03

75

Concert Annette Scholten en Nanka Flach

09/04

28

Concert Trio Les Amis

07/05

36

Irish Treasures – concert Merain Trio

24/09

91

Concert jazzgroep The Hot Shuffles

08/10

57

Concert Grytsje Kingma en Rob du Jardin

29/10

46

Concert Linde Nijland en Bert Ridderbos

19/11

30

Kerstconcert Vocal Group Stim

11/12

82

Totaal:

517

De concerten in 2016 trokken veel meer bezoekers dan in 2015, omdat in laatstgenoemd jaar de
activiteiten voor een deel van het jaar stil lagen door nieuw- en verbouw. In 2015 bezochten 394
mensen in totaal 7 concerten.

Lezingen en symposium
Geen lezing, maar een interview. Als eerste in een mogelijke serie interviewde
schrijver-verteller Douwe Kootstra in een openbaar vraaggesprek een bekende Fries.
Eelke Lok, een van de bekendste journalisten en commentators van Omrop Fryslân
blikte samen met Kootstra terug op zijn carrière, waarbij Sc Heerenveen en de
provinciale staten de belangrijkste onderwerpen waren. Herman Peenstra verzorgde
met zijn accordeon de muzikale intermezzo’s. De opzet van deze avond vraagt zeker
om een herhaling.
De jaarlijkse lezing van de Stichting Skiednis Feanwâlden e.o. eind februari ging over
verveningen en vervenersfamilies in Friesland. Wim Visscher schreef hierover een
gewaardeerd standaardwerk. Hij wist de toehoorders met zijn soms humoristische
opmerkingen en door zijn kennis van de verveningsgeschiedenis van de omgeving van
Feanwâlden te boeien.
Ook het Theun de Vries Genootschap heeft een jaarlijkse lezing in de Schierstins,
namelijk op de eerste vrijdag van oktober. In het Jeroen Bosch-jaar stond een roman
van Theun de Vries over deze middeleeuwse kunstenaar centraal: Moergrobben, later
veranderd in Het Raadselrijk. Daan Cartens, conservator van het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Den Haag, sprak over De Vries’
fascinatie voor deze schilder van lugubere, duivelse wezens. Tijdens de lezing werd
ook de nieuwste druk van de roman gepresenteerd.
Drs. Erik Betten hield in november een betoog over en een pleidooi voor bedreigde
monumentale kunst. Met name in naoorlogse scholen is deze kunstvorm veelvuldig
toegepast. Deze kunst wordt bedreigd door sloop of verandering van functie van
afgedankte scholen. Deze lezing is georganiseerd door De Schierstins.
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Hieronder vindt u de bezoekersaantallen van lezingen en het symposium, in tabel III.
Tabel III – Lezingen, symposium, gespreksavond - data en aantallen bezoekers

Lezing

Datum

‘Douwe Kootstra praat mei…Eelke Lok’,
met muziek van Herman Peenstra

29/01

39

Verveningen en vervenersfamilies in NoordOost Friesland – door W. Visscher; lezing,
georganiseerd door Stichting Skiednis
Feanwâlden

26/02

46

Theun de Vries en Jeroen Bosch Theun de Vries-lezing door Daan Cartens,
georganiseerd door het Theun de Vries
Genootschap

07/10

43

Bedreigde monumentale kunst – lezing door
drs. Erik Betten

11/11

26

Totaal

Aantal bezoekers

154

Opmerking bij tabel III: de lezingen in 2016 trokken 24 mensen minder dan in 2015, toen er 178
bezoekers op de lezingen afkwamen.
.

Theater voor jong en oud
De Schierstins streeft ernaar ieder jaar tenminste twee kindervoorstellingen te
organiseren: in de voorjaars- en in de herfstvakantie.
In februari trad Poppentheater Anansi op met de voorstelling ‘Voor het lapje’.
Professioneel speelster Gitta Ligthart wist de kinderen – en pakes en beppes – weer
uitermate te boeien. De voorstelling trok een volle zaal, net als in oktober, toen
Theaterbureau Ithaka optrad met regisseur en acteur Baukje Fennema. Zij kwam met
de voorstelling ‘Oma Koekoek’. Fennema wist de kinderen actief te betrekken in het
spel; het was dan ook een meespeelvoorstelling. Ook Ithaka trok een kleine honderd
toeschouwers.
Een afwijkend podiumprogramma was het Fryske literaire multimediaspektakel Swalk
op zondag18 september, een middag vol muziek, verhalen en voordrachten. Marga
Claus en Aggie van der Meer spraken er over hun briefwisseling, dat uitmondde in een
(Frysk) Kadoboek en de band Wiebe (Kaspers) zorgde voor muziek en een leuke act
rond het Swalk-thema ‘Brieven’. De middag vormde het slotstuk van ‘Frysk op
Tournee’ met een divers programma, verspreid over de provincie.
Op de volgende pagina vindt u de bezoekersaantallen van de theatervoorstellingen, in
tabel IV.
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Tabel IV - Theatervoorstellingen, datum, aantal bezoekers

Theatervoorstelling

Datum

‘Voor het lapje’ – kindervoorstelling van
poppentheater Anansi

01/03

Aantal bezoekers
88

Swalk - Frysk literair multimediaspektakel

18/09

39

‘Oma Koekoek’ – kindervoorstelling van
theaterbureau Ithaka

18/10

89

totaal 216

Opmerking bij tabel IV: In 2015 was er slechts één kindervoorstelling. Daarnaast was er een workshop
voor kinderen, waaraan slechts een beperkt aantal kinderen mochten meedoen. Dat verklaart dat er toen
in totaal veel minder kinderen op de activiteiten afkwamen: 145.

Educatie voor de jeugd
De educatiecommissie van De Schierstins is bezig om een programma voor de
basisscholen op te zetten. Daarbij heeft De Schierstins zich aangesloten bij het
erfgoedproject ‘Stins!’ van de Museumfederatie Fryslân, Landschapsbeheer Friesland,
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, de Stichting Staten en Stinzen en Keunstwurk.
Stins! is een programma over het leven in en rond staten en stinzen, dat de lesstof
vervangt. Naar verwachting kan dit project in 2017 in de praktijk worden toegepast,
het eerst in de hoogste groepen van de basisschool.
Andere activiteiten
Tijdens het landelijke Museumweekend in het weekend van 16/17 april bezochten 57
mensen tegen een lage entreeprijs van € 1,00 de Schierstins. Er waren rondleiders
aanwezig voor de bloeiende stinzenplanten en het gebouw.
De fietstocht had dit jaar De Centrale As als thema en dat was een schot in de roos. De
bijna 1000 bezoekers fietsten op 13 augustus over een traject vlakbij deze nieuwe
autoverbinding in Noordoost Friesland. De route was circa 40 kilometer, net als andere
jaren.
Een week later was de jaarlijkse Theun de Vriesboekenmarkt, met muziek en
taxateurs voor ‘kunst en kitch’. Met name dat laatste trok veel extra bezoekers. 188
mensen bezochten deze activiteit.
Aan de Theun de Vrieskuier op zaterdag 4 september deden slechts vier personen
mee. Ondanks dit kleine aantal verhaalde Douwe Kootstra onderweg weer enthousiast
over de plekjes die van belang waren in het leven en werk van de in Feanwâlden
geboren schrijver. Aanvang en afscheid van deze ‘kuier’ waren in de Theun de
Vrieskeamer van de Schierstins.
Ruim 80 mensen bezochten tijdens Open Monumentendag op 10 september de
middeleeuwse Schierstins met 18e eeuwse aanbouw en recente nieuwbouw. Voor
geïnteresseerden met een smalle beurs de kans om gratis een (rijks)monument van
binnen te bewonderen.
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Excursies/groepen
Maar liefst 33 groepen bezochten in 2016 De Schierstins, waarschijnlijk een record in
de historie van ons cultureel en historisch centrum. Opmerkelijk omdat de eerste groep
pas eind maart kwam, terwijl De Schierstins vanaf 2 januari open is. Het grote aantal
groepen is onder andere te danken aan de bloeiende stinzenplanten, waarvoor
verschillende tuinclubs kwamen, en aan de kerstexpositie die bijna alle groepen van de
twee basisscholen van Feanwâlden trok.
Tabel V - Groepen, datum, aantal bezoekers

datum
omschrijving
1
22-mrt Tuinclub, Hoorn
2
01-apr Tuinclub De Ikebeam, Beetsterzwaag
3
01-apr Vereniging van Academisch Opgeleide Vrouwen in
Friesland (VVAO)
4
07-apr Tuinclub Frederiksoord/Noordwolde
5
12-apr Tuinclub, Burgum
6
12-apr Vriendinnenclub Aldlân, Leeuwarden
7
13-apr Vrouwenorganisatie Passage, Drachten
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

16-apr Familie Lambers, Gieten, Breda, enz.
22-apr Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), Zuidhorn
28-apr Cursusgroep Fries, Stavoren/Warns
13-mei Monitorgroep Stinzenplanten, Stiens, enz.
14-mei Spirituele wandeltocht PKN-kerk, Nes-Wierum
18-mei Vrouwen van Nu Friesland-fietstocht
28-mei Spirituele wandeltocht PKN-kerk, Blija
16-juni Groep studenten, faculteit geschiedenis, Groningen
26-juni Vereniging voor mediëvistiek Firapeel, Utrecht
29-juni Rotary, Dokkum
01-juli Chr. basisschool De Lichtbron, groep 5/6, Buitenpost
07-juli Vrouwengroep, Grijpskerk, en omstreken
13-juli Historische excursie reisorg. Historizon, div. plaatsen
09-aug Cultuurhistorische fietskring Menaldumadiel
15-sep Ex-collega’s christelijke basisschool, Haulerwijk
22-sep Collega’s UWV, Leeuwarden
24-sep Nichten De Boer, Hurdegaryp
15-dec Groep 7/8 openb. basisschool Theun de Vries, Feanwâlden
22-dec Groep 1/2 chr. basisschool De Frissel, Feanwâlden
22-dec Groep 3 chr. basisschool De Frissel, Feanwâlden
22-dec Groep 4/5 chr. basisschool De Frissel, Feanwâlden
22-dec Groep 5/6 chr. basisschool De Frissel, Feanwâlden
22-dec Groep 6/7 chr. basisschool De Frissel, Feanwâlden
22-dec Groep 8 chr. basisschool De Frissel, Feanwâlden
23-dec Groep 4b en 5 basisschool Theun de Vries, Feanwâlden
24-dec Groep 3 en 4a basisschool Theun de Vries, Feanwâlden
totaal aantal personen

aantal pers.
09
08
11
10
12
13
12
16
24
07
14
16
65
06
13
13
68
30
10
15
15
09
14
10
25
29
22
31
29
33
29
27
25
670

Opmerking bij tabel V: Het aantal personen die met een groep De Schierstins bezocht bedroeg in 2016
670, 200 meer dan in 2015.
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Totaal aantal bezoekers
Tenslotte volgt een overzicht van de bezoekersaantallen over de afgelopen 21 jaar.
Tabel VI – Culturele activiteiten in de Schierstins en aantallen bezoekers van 1996 tot en met 2016

Jaar

Culturele
activiteiten

en aantal
bezoekers

Exposities
(inclusief
groepen/
wandel- en
fietstochten)

Concerten

Totalen
Lezingen,
symposia

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

2354
2416
1578
1383
2376
2133
2846
3832
3193

474
448
623
234
625
734
421
475
617

139
255
200
104
277
110
130
249
280

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2974
2638
3940
2743
4437
3672

467
578
456
466
641
474
711
519
351
570
394
517

304
216
303
288
102
219
189
280
295
227
178
154

3104
2657
4416
2006
2440
3550

11

Theater
(volwassenen)

39
100

Film

33

Kinder- Totalen
voorstellingen
en
middeleeuwse
kinderfeestjes

136
90
13

2967
3158
2675
1721
3420
2977
3533
4646
4033

261
112
190
154
285
263
240
285
280
256
145
177

4006
3544
4889
3651
5465
4694
4403
3836
5384
3097
3157
4437

141
142

66
159
95
42
38
00
39

Donateurs (freonen)
Het aantal donateurs/freonen van De Schierstins bedroeg op 31 december 2016 347
personen. Dat is een lichte stijging ten opzichte van een jaar eerder. Tegenover 17
nieuwe ‘freonen’, stond een verlies van 12 andere, vooral wegens verhuizing.
Hieronder een overzicht van de aantallen donateurs sinds 1995:
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

347
342
328
329
323
327
328
313
303
294
306

2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995

278
260
245
235
233
227
195
189
177
168
144

Huwelijken
In 2016 werden 5 huwelijken voltrokken, 3 meer dan in 2015, toen de Schierstins
wegens nieuw- en verbouw een half jaar gesloten was. Het aantal trouwlustigen blijft
dus laag, ondanks zelfs een relatieve verbetering in 2016 ten opzichte van een jaar
eerder.
Mensen kunnen nu het gehele jaar in het huwelijk treden in de Schierstins, maar wel
afhankelijk van de wisselexposities. In de zomer en de kerstvakantie worden vaak
tentoonstellingen met kunstwerken gehouden die de hele zaal vullen, waardoor dan
alleen huwelijksvoltrekkingen met weinig gasten mogelijk zijn.
Overzicht huwelijken sinds 2000:
2016
05
2015:
02
2014:
04
2013:
06
2012:
08
2011:
09
2010:
11
2009:
05
2008:
08
2007:
06
2006:
16
2005:
14
2004:
09
2003:
14
2002:
15
2001:
10
2000:
07
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Bestuurlijke zaken
Bestuur:
Het bestuur van Stichting de Schierstins bestaat uit de volgende personen:
mevrouw Hanneke Scherjon, voorzitter
secretaris: Mieke Hiddema-Buijs
de heer Albert Wynia, penningmeester
de heer Jacob Bosma
de heer Durk Overal
de heer Harry Postma
Eind 2016 heeft het bestuur afscheid genomen van secretaris Martina Tolsma. Zij blijft zich
inzetten voor De Schierstins in de educatiecommissie. Zij is opgevolgd door Mieke
Hiddema-Buijs
Financiën
De penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden van de baten en lasten en
onderhoudt hierover contact met accountantskantoor Van Wieren & Vellinga. Het bestuur
wordt iedere bestuursvergadering op de hoogte gebracht door middel van een financieel
overzicht. Voor de gemeente is een begroting voor 2017 opgesteld.
De programmacommissie wordt gevormd door mevrouw Baukje Scheppink en de heren
Jacob Bosma, Durk Overal en Jaap van der Boon.
Er wordt regelmatig vergaderd.
In de tuinwerkgroep hebben zitting de heren Peter Tjaden (voorzitter) en Harm Woelinga, en
de dames Gineke Brand (contact gemeente), Jeltje Brouwer (secretaris) en Henny Olthof.
Vanuit hun deskundigheid inventariseren zij de stinzenplanten en adviseren het bestuur over
de ontwikkeling van de tuin en het specifieke onderhoud ervan en maken hier jaarlijks een
verslag van (zie jaarverslag 2016). Op verzoek en tijdens het museumweekend verzorgen zij
rondleidingen. De heer Harm Woelinga is contactpersoon naar het Schierstins-bestuur toe.
Nieuw- en verbouw Schierstins – presentatie boek
Na de nieuwbouw van de foyer en de inrichting daarvan, was de keuken aan de beurt. De
penningmeester wist met succes hiervoor fondsen te verwerven. In september werd de
nieuwe, uitgebreide keuken geplaatst, met onder andere een veel groter aanrecht, een grotere
koeling voor de consumptie-artikelen en een nieuwe vaatwasser en keukenboiler. Onderdeel
van de nieuwe keuken is een speciale kast voor de glazen en een nieuwe serveerbalie. Het
schilderwerk is over de kerstvakantie van 2016/2017 getild.
In dezelfde maand september werd het slotstuk van de nieuwe permanente expositie ‘Het
Laatste Friese Torenkasteel’ gepresenteerd: het boek ‘De Schierstins, middeleeuws
torenkasteel in Feanwâlden’, in de serie ‘Archeologie in Fryslân’. Journalist en auteur Erwin
Boers heeft het boek geschreven. Onze voorzitter bood het eerste exemplaar van het
prachtige uitgevoerde boek van Uniepers aan gedeputeerde Johannes Kramer in het
Provinsjehûs aan.
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TIP
De Schierstins is in 2016 Toeristisch Informatie Punt (TIP) geworden, een gevolg van de
opheffing van de VVV’s in Noordoost Friesland, waaronder het VVV-kantoor op het station
van Feanwâlden.
Personeel:
De heer Jaap van der Boon is voor 21 uren per week in dienst van Stichting De Schierstins.
Hij werkt op donderdag t/m zaterdag in de middag en dinsdag en woensdag in de ochtend.
Op deze dagen zijn ’s middags vrijwilligers aanwezig, evenals op zondag. Het afsluiten
wordt door bestuursleden of vrijwilligers verricht volgens een rooster.
Van der Boon voert de volgende taken uit:
 het verrichten van werkzaamheden voor de permanente expositie,
de wisselexposities en het verdere culturele programma
 het verzorgen van rondleidingen voor volwassenen en kinderen
 het verzorgen van de publiciteit rond het culturele programma
 het (laten) verzorgen van onderhoud aan het gebouw, terrein en inventaris
 het verrichten van bodewerk tijdens huwelijksvoltrekkingen in de Schierstins
 de wekelijkse boekhouding
 het aansturen en ondersteunen van de vrijwilligers en het vrijwilligerswerk
 het bijwonen van bestuursvergaderingen.
Mevrouw Jellie Postma doet 4 maal 3 uren per maand schoonmaakwerk.
Vrijwilligers:
In totaal zijn er tussen de 45 en 50 vrijwilligers werkzaam voor de Schierstins.
Belangrijkste taken vrijwilligers:
 baliewerk tijdens openingstijden Schierstins
 het verzorgen van consumpties tijdens concerten, lezingen, officiële openingen van
exposities en bij ontvangst grotere groepen
 hulp bij het opzetten/opruimen van het podium, het sjouwen van stoelen en het
verzorgen van de geluids- en belichtingstechniek tijdens concerten en lezingen
 bezorgen van folders bij diverse musea en instellingen/bedrijven in de toeristische
sector
 het uitstippelen van een route voor de jaarlijkse fietstocht
 kleine onderhouds- en technische werkzaamheden
 licht administratief werk
 het beheer van het freonen -/ donateurbestand
Eenmaal per jaar nodigt het bestuur de vrijwilligers uit voor een uitstapje. Dat was in 2016
in september, waarbij een groot deel van de vrijwilligers het Wadden Belevingscentrum in
Holwerd en Bezoekerscentrum Hegebeintum bezocht.
Twee vrijwilligers en Jaap van der Boon hebben een cursus Duits voor museummedewerkers
gevolgd in Dokkum.
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Overige zaken afgelopen jaar:
 Contacten met Museumfederatie Fryslân.
 Verhuur van de Schierstins voor culturele activiteiten aan onder andere de Stichting
Skiednis Feanwalden e.o en het Theun de Vries Genootschap.
 Bijwonen jaarlijkse bijeenkomst Stichting Staten & Stinzen
 Contacten met Markant Friesland (het samenwerkingsverband van de musea in
Noordoost Friesland).
 Bijwonen bijeenkomsten met een informatief karakter van Regio Marketing en
Toerisme Noordoost Fryslân (RMT NOF), de vervanger van de VVV’s in deze regio.
 Actief betrokken in het project Wetterwâlden Bûtenfjild, waarin wandel- en/of
fietsroutes langs De Schierstins worden opgenomen.
 Bijwonen Inspiratieavond Culturele Hoofdstad 2018.
 Bijwonen van een bijeenkomst van Vereniging voor Dorpsbelangen over: ‘De wereld
wordt zoals wij hem denken’, over hedendaagse mogelijkheden en moeilijkheden bij
het besturen van verenigingen.
 Contacten met de donateurs. De Stichting ‘Freonen fan de Skierstins’ beheert de
donateurgelden. De donateurs krijgen twee keer per jaar het culturele programma
toegestuurd. Het bestuur van Stichting ‘Freonen fan de Skierstins’ bestaat uit:
Mevrouw Hanneke Scherjon, interim-voorzitter
Mevrouw Martina Tolsma, secretaris
De heer Albert Wynia, penningmeester.
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