
Jaarlijkse Kunstmarkt “Kunst in Opsterland” 

in Lycklamapark - 12 september 2020 

Kunstmarkt Opsterland  

van 11 – 17 uur in Lycklamapark = achter 

Hoofdstraat 80, met circa 35 kunstenaars. 

De kunst is te koop en is zeer gevarieerd: 

sieraden, bijzondere tassen, schilderijen, 

fotografie, tekeningen, keramiek, glas-, 

textiel-, metaal- en houtwerk.  Ook zijn er 

enkele muzikale / culturele optredens.   

Info: www.cultbee.nl 

 

Lycklamahûs = Hoofdstraat 80  

ingang Achterzijde. Open 11 - 17 uur. 

Rijksmonument. Bezichtiging van het 

interieur begane grond, o.a. de Trouwzaal 

met de schilderijen portretten van de leden 

van de familie Lycklama à Nijeholt en de hal 

met de stamboom van deze adellijke 

familie. 

 

Lycklamapark en Notariskoepel 

achter Hoofdstraat 80. Open 11 - 17 uur. 

Buiten vertelt wandeljournalist Fokko 

Bosker kort over de geschiedenis van de 

landgoederen rond Beetsterzwaag en het 

Koningsdiep.  Om 12, 13, 14, 15 en 16 uur. 

Murk Aukema troubadour zingt met gitaar 

en de danseres, Ute Kaiser, beeldt de 

“anderhalve meter afstand” uit. 

  

 

Open Monumentendag 12 september 2020 

Programma Beetsterzwaag - Olterterp 

Wandeling “De Smalle Weg”  

van 11 - 17 uur. Wandelroute op eigen 

gelegenheid van 2,5 km (retour 5 km) met 

beginpunt de Dorpskerk (Van Lyndenlaan) 

en eindpunt Sint Hippolytuskerk Olterterp.  

Beide kerken zijn een Rijksmonument. 

Brochure met Route gratis verkrijgbaar bij 

de start en elders in het dorp. ‘s Middags 

langs de route culturele verrassingen. 

 

Dorpskerk – Van Lyndenlaan 

Open 11 - 17 uur / Beginpunt wandeling. 

Op het kerkhof zijn een aantal interessante 

familiegraven (o.a. Van Teyens). Gidsen van 

Historisch Beetsterzwaag geven doorlopend 

korte rondleidingen van 10 minuten over 

het kerkhof. Tussen 12 en 14 uur zijn er 

korte presentaties vanaf de orgelgalerij over 

het Van Dam orgel door Hans Duizendstra. 

 

Sint Hippolytuskerk – Olterterp 

Open 11 – 17 uur / Eindpunt wandeling. 

Idyllisch gelegen kerkje met fraai interieur. 

Geniet van de muziek die op het recent 

gerestaureerde Reil orgel gemaakt wordt. 

12:30 – 13:45u Henk Louwrink orgel en 

Katinka Jansen viool 

14:00 – 15:00u Maria van Veen orgel 

15:15 – 17:00u wederom Henk en Katinka. 

www.historischbeetsterzwaag.nl 
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Programma Beetsterzwaag – Olterterp 

 

Jan Plezier 

Voor deelnemers die minder goed ter been 

zijn rijdt er tussen 13:30 uur en 16:30 uur 

een Jan Plezier (huifkar) heen en weer 

tussen Olterterp (vertrekpunt bij het kerkje) 

en Beetsterzwaag (vertrekpunt 

parkeerterrein voor Lyndenstein).  

Vanwege corona kan de Jan Plezier maar 

weinig mensen meenemen. Het dragen van 

een mondkapje (graag zelf meenemen) is 

verplicht in de Jan Plezier. 

 

Fries Symfonie Orkest 

Tussen 14:00 en 16:30 uur 

Langs de route van wandeling, bij De 

Buorskip (foto) aan de Vlaslaan zijn korte 

buitenoptredens van het FSO. Het orkest 

speelt in kleine bezetting delen uit:  

Edward Elgar  - Serenade for strings   

Bach-Stokowski - Prelude in B minor  

Holst - St. Paul’s Suite. 

 

Plantenverkoop Tropische Kas 

Van 12 - 16 uur (ook op zondag 13 sept) 

Voor de ingang van de kas (overtuin van 

Hoofdstraat 80) worden plantjes verkocht 

door vrijwilligers van de tropische kas.  

De kas zelf is gesloten voor bezoek, 

vanwege corona in combinatie met  

grootonderhoud aan de plantenkas.  

De opbrengst is voor de kas. 

www.historischbeetsterzwaag.nl 

Expositie Eja Siepman van den Berg  

Open 11-18 uur. In Projectruimte 

Hoofdstraat 17. Dit voormalige Grietenijhuis 

is een rijksmonument. Beeldhouwster Eja 

Siepman van den Berg werkt samen met 

bronsgieterij Atelier 80. De Projectruimte 

brengt nieuw gegoten bronzen beelden in 

combinatie met enkele marmeren 

sculpturen.   

Ook de beeldentuin is te bezichtigen.  

De expositie is t/m 27 sept. 
 

Kunsthuis SYB  

Open 11 – 17 uur - Hoofdstraat 70. 

Het pand van Kunsthuis SYB of Het Huis met 

de Arend is een rijksmonument. De Deense 

kunstenaar Sissel Marie Tonn Op verblijft er 

nu. In “Becoming a Sentinel Species” 

onderzoekt ze samen met wetenschappers 

het effect van microplastics op de mens. 

 

 


