
 Open Monumentendag  
2019 

‘Plekken van Plezier  

Kroegentocht langs monumenten’ 

In 2019 staat de amusementswaarde van 
monumenten centraal. Anno 2019 bezit De 
Fryske Marren nog steeds een aantal kroe-
gen die de tand des tijds hebben door-
staan en nog steeds plekken van plezier 
zijn.  
Wij nodigen u uit om mee te gaan op kroe-
gentocht langs die etablissementen van 
weleer. Hierin kregen niet alleen toonkun-
stenaars de gelegenheid om hun voor-
drachtskunsten te etaleren, maar ook had-
den de bezoekers de gelegenheid om, 
soms van achter de toonbank, een Frysk 
slokje achterover te slaan.  
 
Veel monumenten dragen nog de uiterlijke 
kenmerken van de tijd waarin ze werden 
gebouwd, zoals bijvoorbeeld het bijzonde-
re kerkje waarin wij de aftrap doen van de 
Open Monumentendag 2019.  
Tal van monumenten zijn nog objecten  
waar het plezier van afstraalt. Of het nu de 
bouwkunst van weleer is, of het vertier dat 
soms plaats vond in het verborgene. De 
samenleving heeft altijd behoefte gehad 
om, hoe moeilijk het leven ook was, plezier 
te maken.   
 
Vroeger zocht men na de kerkdienst vrijwel 
onmiddellijk de kroeg op. Tegenwoordig is 
de kerk soms de kroeg. 
  
De werkgroep Cultuur Historisch Erfgoed de 
Fryske Marren wenst u een plezierige kroegen-
tocht.  
 
De Open Monumentendag wordt mede mogelijk 
gemaakt door financiële steun van Gemeente 
De Fryske Marren. 

Wijckel: 

 Toren en kerk, Menno van Coehoornweg 2. 

Sondel: 

 Eppinga State, streekmuseum Jacobus  
Boomsmastr. 52. Mini tentoonstelling Boter-
handel. 

Nijemirdum: 

 Toren met begraafplaats, Lycklamawei 18. 
Prachtig uitkijkpunt, uitleg over geschiede-
nis.                                                               

 Molen ’t Zwaantje, Sânfeartsdijk. 

Oudemirdum: 

 Bezoekerscentrum Mar en Klif, de Brink 4. 
Tentoonstelling historie Landschap ZW 
Friesland, foto-expo ‘Plekken van plezier’. 

Rijs: 

 Hotel Jans, Mientwei 1. 

 Vredestempeltje Rijsterbos, Marderleane. 

 Heringerichte Slottuin, Freule van Swinde-
renlaan. 

Bakhuizen: 

 Bruin Café Licorne, St. Odulphusstraat 35.  

Joure:  

 Groene Molen, Groene Dijk 7. 

 Westermar Toer, Geert Knolweg 4. 

Vegelinsoord: 

 Grevensmolen, Deelswal 4 

Lemmer: 

 Rondje Dok, Oud Kerkhof 1. 

 Oudheidskamer, Nieuwburen 1. 

 Cafe De Laatste Stuiver, Schans 10. 

 

Kerken zijn geopend van 13:30-17:00 uur in het 
kader van Tsjerkepaad. Www.tsjerkepaad.nl. 

Opening Open Monumentendag 2019 om 
10:00 uur in Bar Dancing Impuls, Gaaike-
mastraat 3 in Balk.  

‘Plekken van Plezier’  

Onder het genot van een kop koffie met wat 
lekkers zal eerst onze voorzitter mevr. Drs. 
Minke Hiemstra een korte presentatie geven 
over de inhoud van het programma en de his-
torie van plezier in het voormalige kerkje. e.o. 
waarna wethouder Roel de Jong de Open Mo-
numentendag 2019 zal openen en Stedsom-
ropper Piter Haringsma de inwoners zal op-
roepen de Monumenten in de Fryske Marren 
te bezoeken. Vervolgens kunt u van 11:00-
16:00 uur  een kijkje nemen in/bij:  

Balk:  

 Raadhuis, Dubbelstraat 2. Voormalig recht
– en gemeentehuis. Om 13:00 en 15:00 
optreden skotsploech de Fryske Dûnsers 
met presentatie Friese Klederdracht.  

 ‘Expositie Langs de Luts’, Raadhuisstr. 29. 
Foto’s en  voorwerpen uit de geschiedenis 
van Balk. 

 HCR Teernstra, Van Swinderenstraat 69 

Sloten: 

 Museum Stedhús Sleat, Heerenwal 48. 
Historie, expositie ‘De schoonheid der 
dingen’.  

 Korenmolen De Kaai, Bolwerk ZZ 81.  

 Rest. De Zeven Wouden, Voorsreek 120. 


