
 Open Monumentendag  
zaterdag 12 september2020 

‘Tocht langs monumenten van 

weleer in De Fryske Marren’ 

De Open Monumentendag 2020 zal dit jaar 
beperkt worden door de invloed die het 
Coronavirus heeft op de samenleving. On-
danks deze beperking zijn wij er toch in 
geslaagd om op kleinere schaal dan u van 
ons gewend bent een OMD in De Fryske 
Marren te realiseren.  

In 2020  herinnert ons nog weinig aan de 
grote armoede van vroeger eeuwen. Zo-
wel in de stad  als op het  platteland 
woonden veel arme dagloners, boeren-
knechten en lieden die in de nijverheid 
een bestaan vonden. Meestal woonden zij 
in stegen waar het ongedierte vrij spel 
had. De huisjes van dagloners en boeren-
arbeiders op het platteland hebben de 
tand des tijds vrijwel niet doorstaan of zijn 
verbouwd tot boerderettes. De stegen zijn 
in de tweede helft van de 20-ste eeuw met 
de grond gelijk gemaakt. 

De monumenten van weleer  die in De 
Fryske Marren wel bewaard zijn gebleven 
voor het nageslacht, zijn vooral kerken, 
adellijke states, voorname huizen van 
kooplieden in bijvoorbeeld Sloten, Balk en 
Joure,  boerderijen, een aantal molens en 
klokkenstoelen. 

Wij hebben een mooie tocht uitgezet voor 
u door De Fryske Marren langs gebouwen 
c.q. gevels die zo kenmerkend zijn voor 
het Friese landschap.  

 

Veel monumenten dragen nog de uiter-
lijke kenmerken van de tijd waarin ze 
werden gebouwd, zoals bijvoorbeeld 
deze bijzondere kerk in Wyckel met het 
prachtige  Praalgraf van Menno van 
Coehoorn waarin wij de Open Monu-
mentendag 2020 starten.  

De Open Monumentendag wordt mede 
mogelijk gemaakt door financiële steun 
van Gemeente De Fryske Marren.  

 

 

Opening Open Monumentendag in de 
Kerk van Wyckel, inloop vanaf 9.45 en 
om 10.00 uur de opening: 

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 historie van Wyc-
kel, vervolgens zal ir. Frank Terpstra u 
beeldend verhalen over de Grevensmo-
len te Vegelinsoord en tenslotte zal 
wethouder Roel de Jong de Open Mo-
numentendag openen.  

 

 
Vervolgens bent u van 11:00-16:00 uur welkom 
in/bij:  

Akmarijp:  

*Klokkenstoel. Fjildwei 21 

Balk:  

*Raadhuis, voormalig recht- en gemeentehuis. 
Dubbelstraat 2 

Bantega: 

*Klokkenstoel. Middenweg 165 

Harich:  

*Idske Poppe Sathe, Kop-hals-rompboerderij en 
beeldentuin. Lezing. Lorbuorren 3 

Joure: 

*Groene Molen. Griene Dijk. Zaterdag gesloten, 
zondag 13 september open van 13:00-17:00 uur 

Lemmer: 

*Oudheidkamer Lemster Fiifgea. Nieuwburen 1 
*Rondje Dok. Oud Kerkhof 1 

Oudemirdum: 

*Bezoekerscentrum Mar en Klif, de Brink 4. Ten-
toonstelling historie Landschap ZW Friesland. 
Mini expositie ‘Oude beroepen’ 

Rijs: 

*Hotel Jans. Mientwei 1                  
*Vredestempeltje Rijsterbos. Marderleane      
*Slottuin. Freule van Swinderenlaan 

Rottum: 

*Klokkenstoel. Binnendijk 23 

Sloten:  

*Museum Stedhús Sleat, Heerenwal 48. Historie 
van Sloten, speurtocht voor jong en oud 
*Korenmolen De Kaai. Bolwerk ZZ 81 

 
Vervolg z.o.z. 
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Sondel: 

*Eppinga State, streekmuseum. Jacobus 
Boomsmastr. 52. Tentoonstelling Boter-
handel. 

Teroele: 

*Klokkenstoel. Troelstrawei 14. 

Vegelinsoord: 

*Grevensmolen. Deelswal 4. 

Wijckel: 

*Wikelerbos. Menno van Coehoornweg. 
Een gratis wandelroute met informatie 
kunt u downloaden via www.itfryskegea.nl/
wp-content/uploads/2017/11/Wandelfolder-
Wikelerbosk.pdf 

 

Niet gratis toegankelijk, maar wel geopend 
en zeker een bezoekje waard: 

*Museum Joure, Museumstraat 2, Joure 

 

De werkgroep Cultuur Historisch Erf-

goed De Fryske Marren wenst u een 

plezierige Open Monumentendag 2020.  

Voor uw en onze gezondheid:  

De werkgroep verzoekt iedereen dringend 

de op dit moment geldende maatregelen 

tegen het verspreiden van het Coronavirus 

na te leven. Wij vragen u om 1,5 meter af-

stand te houden en bij klachten als neus-

verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts 

thuis te blijven.  
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