Open Monumentendag 11 september 2021
Programma Beetsterzwaag – Oud Beets
Huize Lyndenstein - Hoofdstraat 3
Open 11 - 17 uur. De benedenverdieping
van dit rijksmonument is open voor
bezichtiging. De eerste steen van Lyndenstein is gelegd in 1821, precies 200 jaar
geleden. In het huis is o.a. het onlangs
teruggevonden schilderij Rijnhard van
Lynden en Ypckjen Hillegonda van Boelens
te zien (gedateerd ca. 1778).
Tuinen Lyndenstein – voor en tegenover
Hoofdstraat 3, altijd open. Kunstdag van
Revalidatie Friesland en Expositie Van
Lyndens Erfenis. Hier ziet u het bijzondere
verhaal van de adellijke familie Van Lynden,
en hun schilderijencollectie. De overtuin is
ontworpen door tuinarchitect Roodbaard.
Informatietafel in de overtuin (11-17 uur)
en hier is o.a. de routekaart van de
wandeling Kerkepad West te verkrijgen.
Dorpskerk – Van Lyndenlaan 5
Open van 11 - 17 u. In dit rijksmonument
zijn o.a. vijf schilderijen te zien uit de Van
Lynden collectie, en oude grafstenen en
houten preekstoel. Naast de ingang is op
het kerkhof de onlangs gerestaureerde
graftrommel te zien. Om 16 uur wordt als
afsluiting van Tsjerkepaad op het orgel
gespeeld door Piet de Jong uit Drachten.
Meer info op: https://www.openmonumentendag.nl - zoek op “Beetsterzwaag”

www.historischbeetsterzwaag.nl
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Wandeling Kerkepad West naar Oud Beets
Wandelroute op eigen gelegenheid van 2,5
km. Routekaartje ophalen bij startpunt in
Overtuin Lyndenstein. Eindpunt is begraafplaats Oud Beets. ‘s Middags langs de route
kans op ontmoetingen met bijzondere
personages. Van 14 -17 u pendelbus tussen
Oud Beets en Beetsterzwaag. U kunt heen
lopen en terug met de bus (of alles fietsen).
Begraafplaats Oud Beets – naast
Beetsterweg 32 = Eindpunt wandeling over
Kerkepad West. Dorpsgids van 14 -16:30 u
aanwezig. Het familiegraf van Lycklama à
Nijeholt (met witte marmeren engel) is
onlangs gerestaureerd. Op de grafkelder
van de familie Van Lynden is de grafsteen
van Cornelia te zien. Tussen 14-17 uur rijdt
de pendelbus retour Beetsterzwaag.

Cabrio pendelbus (gratis)
Van 14 tot 17 uur pendelt deze cabrio-bus
elke 20 minuten tussen Beetsterzwaag en
Oud Beets. De haltes zijn:
= Hoofdstraat 80 - Lycklamahûs
= Hoofdstraat 3 - Lyndenstein
= Oud Beets – Beetsterweg 34 (keerpunt)
= Commissieweg – hoek Baboeshka
= Merkelân 41 – achter Van Lyndens Erfenis
U kunt in- en uitstappen waar u wilt. Bijv. heen lopen en terug met de bus.
Van 12 – 21:00 uur is er “Muziek op Oud Beets” op Rijnhard Zathe,
Beetsterweg 20, op loopafstand van het keerpunt van de pendelbus.
Meer over monumenten: https://www.monumenten.nl/plaatsen/beetsterzwaag

www.historischbeetsterzwaag.nl

Grietenijhuis - Hoofdstraat 17
Open van 11 - 18 uur. Expositie Art
Verschuiving III in de Projectruimte. Dit huis
is ook een rijksmonument. Er zijn kunstwerken te zien van o.a.: Armando, Marlene
Dumas, Henk Peeters, Eja Siepman van den
Berg, Kees Verwey. Ook de beeldentuin
achter het huis is te bezichtigen. Deze
expositie duurt nog t/m 19 sept.
Kunsthuis SYB - Hoofdstraat 70
Open van 11 - 17 uur. Dit rijksmonument is
tegenwoordig een broedplaats voor jonge
kunstenaars. Tussen 10 en 19 september
organiseert SYB voor de derde keer een
kunstroute “Langstme, de Derde Triënnale”
met bijzonder werk van voormalige
gastkunstenaars op onconventionele
locaties. Meer info op: kunsthuissyb.nl

Tropische Kas – tegenover Hoofdstr. 80
Open van 11 - 17 uur. Dit historische
kassencomplex ligt achterin de overtuin van
het Lycklamahûs (Hoofdstraat 80). De
druivenkas is al 150 jaar oud. Bij de kas
worden plantjes en voorjaarsbolletjes
verkocht. De opbrengst is voor de Tropische
Kas. De Tropische Kas doet mee aan de
kunstroute van Kunsthuis SYB.
Voormalige Armenhuis - Hoofdstraat 79
(“Ons Huis”) Open van 11 - 17 uur. Recent
opgeknapte gevelsteen waarop staat dat
het voorhuis is gebouwd in 1854 ter
nagedachtenis aan Ypckjen Hillegonda
baronnesse van Lynden (de jong overleden
zuster van Reinhard van Lynden). Het doet
mee aan de kunstroute van Kunsthuis SYB.
Ingang a.d. achterkant via de steeg rechts.

Jaarlijkse Kunstmarkt Opsterland
in Lycklamapark – 11 sept. ’21 – www.cultbee.nl

Kunstmarkt Opsterland – Hoofdstraat 80
van 11 – 17 uur in Lycklamapark = achter
Lycklamahûs, 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 over kunstenaars: 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 van Jan Anne Lycklama
à Nijeholt en zijn vrouw Ypkjen Hillegonda
van Eysinga. In de hal is de stamboom van
deze adellijke familie te zien.

Lycklamapark en Notariskoepel
achter Hoofdstraat 80. Open 11 - 17 uur.
Enkele korte optredens in de buitenlucht,
o.a. mobiele troubadour Edward Val van 1316u ; Accordeoniste Greetje de Oude speelt
en zingt feestelijke muziek van 12-16u; de
Falcon-bigband van 14-15u (jazz-band uit
Beetsterzwaag vernoemd naar oprichter
wijlen Joop Valk).

Basisregels voor iedereen:
De basisregels helpen om besmetting van jezelf en anderen
met het coronavirus te voorkomen.
Geef elkaar de ruimte en houd 1,5 m. afstand.

