zaterdag 10 sept. 2022

Beetsterzwaag – Olterterp

Lycklamahûs = Hoofdstraat 80
Ingang achterzijde. Open 11 - 17 uur.
Bezichtiging van het interieur begane grond,
o.a. de trouwzaal. Verder zijn er drie
schilderijen van Theo de Feyter en ca. 20
unieke foto’s uit het familiearchief van
Jeanne Bieruma Oosting te zien. Achter het
Lycklamahûs in Lycklamapark: Kunstmarkt
Opsterland en koffie en muziek-optredens.
Overtuin park - tegenover Hoofdstraat 80
Open van 8 - 20 uur. Buitententoonstelling
“Jeanne Bieruma Oosting terug in Beetsterzwaag”. De connectie van deze kunstenares
met Beetsterzwaag loopt via Lauswolt.
Er zijn o.a. aquarellen van oude huisjes in
Beetsterzwaag te zien, en een schilderij van
het vroegere hotel De Horst in Olterterp.
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 en wordt dit
jaar gerestaureerd. Bij de kas worden
plantjes en voorjaarsbolletjes verkocht. De
opbrengst is voor de Tropische Kas.
Info op www.tropischekas.nl
Meer info op: https://www.openmonumentendag.nl - zoek op “Beetsterzwaag”

www.historischbeetsterzwaag.nl

Oude School - Hoofdstraat 24 A
Open van 11 - 17 uur. Door het hek naast
nummer 24. Dit rijksmonument was in 1830
een school met twee klaslokalen voor in
totaal 140 kinderen en één onderwijzer. Het
heeft een bijzonder interieur met tongewelf.
Op deze OM-dag is er een expositie van oude
ansichtkaarten en een muzikaal optreden
van trekzak met klarinet.
Grietenijhuis - Hoofdstraat 17
Open van 11 - 18 uur. Expositie ‘Tussen
traditie en essentie - het beeldend
universum van Eja Siepman van den Berg’
in de Projectruimte. Dit huis is ook een
rijksmonument. Er zijn prachtige beelden en
ook de beeldentuin achter het huis is te
bezichtigen. Deze expositie duurt nog t/m 27
november 2022
St.Martenskerk (Dorpskerk) en kerkhof Van Lyndenlaan 5 Open van 11 - 17 u.
Bezichtiging interieur van de kerk (o.a.
preekstoel en heren-banken) en familiegraven met een verhaal.
In de kerk is de FryslânDok film over Jeanne
Biruma Oosting te zien.
Om 11 uur, 14 uur en 15 uur zijn er rondleidingen over het kerkhof.
Kunsthuis SYB - Hoofdstraat 70
Open van 11 - 17 uur. In dit rijksmonument
wordt de film RAFTS van kunstenaar en
componist Rory Pilgrim vertoond. Het huis
stamt uit het begin van de 18e eeuw en is
tegenwoordig een broedplaats voor jonge
kunstenaars. Het graf van oprichter Sybren
Hellinga is te vinden op het kerkhof van de
St. Martenskerk (Dorpskerk).
Meer over monumenten: https://www.monumenten.nl/plaatsen/beetsterzwaag

Voormalige Armenhuis - Hoofdstraat 79
(“Ons Huis”) Open van 14 - 17 uur.
Ingang aan de achterkant via de steeg
rechts. Demonstratie lino-snedes maken
door kunstenares Anne Brouwer.
Recent opgeknapte gevelsteen waarop
staat dat het voorhuis is gebouwd in 1854
ter nagedachtenis aan Ypckjen Hillegonda
baronnesse van Lynden.
Van Teijens Fundatie - Kerkepad Oost 18
Open van 11 - 17 uur. Regentenkamer.
De Van Teyensfundatie is in 1858 gesticht
als woonruimte voor 6 dames (weduwen of
ongehuwden) uit de mingegoede stand.
Tegenwoordig zit de huisartenpraktijk er.
Op deze OM-dag is de regentenkamer
opengesteld voor bezichtiging. Hier is o.a.
het oorspronkelijke behang nog te zien
Huis De Horst - Van Harinxmaweg 9.
In aansluiting op de Jeanne expo staan hier
in de tuin tentoonstellingsdoeken over De
Horst en Vianen. Het huis zelf is niet open.
In de middag is een theetuin ingericht.
Dit huis is gebouwd in 1907 als buitenverblijf van de familie Lankhorst. In de tijd
dat dit huis een hotel was, is het op doek
gezet door Jeanne Bieruma Oosting.
Kerkje St. Hippolytuskerk Olterterp
Achterwei 6, Olterterp.
Open van 11-17 uur. Deze kerk uit begin
15e eeuw ligt verscholen in het bos tegen
over restaurant Het Witte Huis. Er zijn o.a.
vijf grote rouwborden te zien.
Van 14-14:30 uur orgelconcert. Tevens
startpunt van fietstocht langs drie
orgelconcerten.

Jaarlijkse Kunstmarkt Opsterland in Lycklamapark 10 sept 2022

Kunstmarkt Opsterland – achter
Hoofdstraat 80
van 11 – 17 uur in Lycklamapark
met circa 35 kramen en
kunstenaars. De kunst is te koop en
is zeer gevarieerd: sieraden,
bijzondere tassen, schilderijen,
fotografie, tekeningen, keramiek,
glas-, textiel-, metaal- en houtwerk. Ook een koffie/thee/koek
kraampje.

Kunstenaars (kraamnummer): Robin Benjamins (2), Bob de Boer (5), Nel de
Boer (3), Nicole Boerema-van Overbeek (14), Klaas Boschma (12), Fike
Bouma (18), Jannetta Bron (24), Ineke Carolus (35), Simone Dorenbos (33),
Gerda Douma (9), Saskia Draaistra-Kooi (19), Bruin van der Duim (1), Ellen
Feijen (30), Gerda Hansma (28), Carina Heideman (36), Janke Huitema (27),
Lydia Jongbloed (7), Anneke en Bé Ketelaar (15), Lucy Kiewiet (8), Klaas
Klazema (10), Deja Koopmans (26), Edzard Krol (4), Michel Lepez (2),
Hanneke Luit (11), Leo Maarleveld (17), Margot Ritman (13), Nathalie
Roelofsen (6), Matty van Rumpt (31), Antje Schaap (25), Elisabeth
Steehouwer (29), Jelly Swart (34), Margriet van Veen (37), Jogchum
Veenstra (16), Ben Vieberink (21), Annette Vleems (23), Cecyl de Vries (32),
De Weefplaats (22), Elly Wildeboer (20)
Lycklamapark en Notariskoepel - achter Hoofdstraat
80. Open 11 - 17 uur. Enkele korte muzikale optredens
in de buitenlucht, o.a. het éénmansorkest Mister
Dixieland met muziek van de Roarin' 20-ties;
leerlingen van STEMSTUDIO LYSBETH gaan een vrolijke
noot bijdragen met vocale close harmony uit de jaren
40&50. Vanaf 15:30 uur zal de Rolbrêge Brûs Band
optreden met Friese Blues.
Open Monumentendag en Kunstmarkt zijn financieel mogelijk gemaakt door Van
Teijens Fundatie en Gemeente Opsterland. Organisatoren zijn Stichting Historisch
Beetsterzwaag, Cultbee; St. Kunstpromotie Beetsterzwaag; Kunst in Opsterland.

Over de kunstmarkt meer info op: www.cultbee.nl

