Open Monumentendag 2019
Op zaterdag 14 september is het Open Monumentendag. De meeste monumenten zijn dan tussen 10:00-17:00 uur open. Sommige monumenten
hebben andere openingstijden of zijn op zondag 15 september ook open. Op www.openmonumentendag.nl vind je meer informatie.
Kerken Schettens, Schraard, Longerhouw
De kerk van Schraard is de oudste van de
drie, gebouwd in de 13e eeuw. In de kerk is
sinds vorig jaar het
oude en volledig
gerestaureerde 17e
eeuwse uurwerk te
bezichtigen. De
kerk van Longerhouw is in 1757 gebouwd en heeft een prachtige rococopreekstoel. De kerk van Schettens
heeft wel iets heel bijzonders: de grafkelder
van de adellijke familie Van Aysma is te
bekijken, net als de vitrine met de bekende
Helm van Schelte van Aysma!

Monumenten Sneek
In Sneek zijn deze monumenten open:
Bestjoershûs
Dit pand is in 1864 ontworpen door A. Breunissen
Troost als raadhuis van de voormalige gemeente Wymbritseradiel. In
1935 heeft het er links een
zijvleugel bijgekregen. In
1955 werd de raadszaal op
de verdieping gemoderniseerd. In 1984 verhuisde
de gemeente naar IJlst en
is de begane grond verbouwd voor de nieuwe
functie als bankgebouw. In 2017-2018 heeft de
gemeente het pand weer haar oorspronkelijke
functie teruggegeven. In de foyer verzorgt het
Archeologisch Steunpunt een expositie en kunt
u bodemvondsten laten onderzoeken door een
amateurarcheoloog.
Old Burger Weeshuis (OBW) Sneek
Het administratiekantoor van het OBW is gebouwd in 1904 en ontworpen door N. Molenaar.
Het is rijkelijk gedecoreerd en een mooi voorbeeld van gecombineerde Neorenaissance- en
Neogotiekarchitectuur.
De bestuurskamers zijn
nog in handen van de stichting OBW.
Vrijmetselaarsloge Sneek
Dit gebouw uit 1881 wordt wel de Baanderstempel genoemd. Toen het gebouw rond 1935 begon te lekken, schoot
architect en vrijmetselaar H. Baanders te hulp
en verbouwde de werkplaats ingrijpend. Op
basis van de Gulden Snede en de vijfhoek heeft
hij abstracte en concrete begrippen bij elkaar
gebracht, die in de werkplaats haar hoogste uitdrukking vinden. Naast bouwsymboliek speelt
licht een rol. Kijk maar eens omhoog in de tempel!
Verder zijn de St. Martinuskerk (zie ‘Drie Cuyperskerken’), het tribunegebouw van LSC, de
Waterpoort en de Martinikerk open. Vanaf de
dakruiter van deze kerk heb je een mooi uitzicht. Je kunt elk halfuur met een gids mee naar
boven.

In de voetsporen van Menno Simons
Wist je dat Menno Simons, hervormer van de
Doopsgezinden, uit Witmarsum komt? Hij was
kapelaan in Pingjum en pastoor in zijn geboortedorp. In 1536 brak hij
met de Rooms-Katholieke Kerk en sloot zich
aan bij de Wederdopers. Je kunt in Pingjum en Witmarsum
de korenmolen, de
Koepelkerk, het Menno Simonsmonument en
het Schuilkerkje bekijken aan de hand van twee
oude verhalen. Er is ook een streekmarkt en een
Menno Simonswandeltocht en in de beide kerken is er muziek.

Monumentenweekend Woudsend
Woudsend pakt weer uit
met activiteiten in het
hele weekend.
Op 14 sept. is er tussen
10:30 - 17.30 uur een
feestelijk jubileumprogramma van 300 jaar
houtzaagmolen De Jager. De opening gebeurt
door burgemeester De Vries en ‘Koperguod’. Er
zijn presentaties, rondleidingen, demonstraties,
vaartochtjes en optredens. Alle molens, kerken
en monumenten zijn gratis te bekijken.
Op 15 sept. is er tussen 12:00 - 18:00 uur weer
Monumenten, Muziek en Meer... met muziekfestival “Muziek aan het water”, de kunst- en
streekmarkt, elfstegentocht, varen met
verhalen, het treintje door het dorp, het kinderplein en kindertheater InkiPinki. Alle monumenten zijn open en je kunt overal gratis in.

Kerk in Zurich
Kom naar de boekenruil in het kerkje van Zurich!
Neem een paar ‘oude’ boeken mee, en ruil ze tegen een stel ‘nieuwe’
exemplaren. Hiernaast
kun je natuurlijk de kerk
bekijken en er is een expositie van lokale kunstenaars.

Drie Cuyperskerken
Het Rijksmuseum kent iedereen. Dit is
ontworpen door architect P.J.H. Cuypers. Hij
heeft in onze gemeente drie kerken ontworpen en deze kun je gratis bekijken: de St.
Martinuskerk in Sneek, St. Jozefkerk in Heeg
en St. Vituskerk in Blauwhuis. Er zijn rondleidingen en in Sneek
en Blauwhuis kun je
ook de begraafplaatsen bezoeken.
Tip: vraag naar het
gratis routeboekje in
deze drie kerken of boekhandel Van der Velde
in Sneek. Viering bijwonen?
- Heeg: 14 sept. 19:30 uur eucharistieviering
- Blauwhuis: 15 sept. 9:30 uur openluchtviering Greonterp.
- Sneek: 15 sept. 11:00 uur eucharistieviering

Monumenten Bolsward
Stichting Bolswards
Historie organiseert
de OMD in Bolsward.
Er staan 13 monumenten open. bijv:
het St. Anthony Gasthuis, het Hendrik Nanneshof, het Elgersmahuis en vier kerken. Ook het Weeshuis, het
Gysbert Japicxhûs, het Titus Brandsmamuseum en Werkplaats De Nieuwe Ruiter doen
mee. Beurtschip De Koopmanswelvaart ligt
aan de Stoombootkade. Het Archief van SBH
is open om er vragen te stellen en archeologische vondsten te bekijken. Er zijn stadwandelingen, die starten bij ‘de Vleermuis’ en
rondvaarten, die vertrekken bij de trap op het
Marktplein. In een aantal monumenten zijn
o.a. gedichten te beluisteren, foto’s, dansen
en schilderijen te zien!

Mauritiuskerk in IJlst
In de kerk staat een Van Damorgel uit 1833.
Omdat het Nationale Orgeldag is, wordt het
orgel bespeeld. De
preekstoel uit 1672 en
het doophek komen
uit de voormalige
Mauritiuskerk,
die
rond 1828 is afgebroken.

Monumenten Workum
Deze monumenten zijn open: St. Gertrudiskerk, St. Werenfriduskerk, Waaggebouw/
Museum Warkums Erfskip, het voormalige
Stadhuis, scheepstimmerwerf De Hoop,
Doopsgezinde Kerk (Vermaning), de Nijlanner
Mole en Ybema’s
Mole, De Halve
Zwaan/Peerdestal,
De Smederij, het
Sleeswijckhuis. In
de Beginesmederij
zijn ook demonstraties, er zijn galeries en
ateliers open (i.s.m. Kunststichting Workum)
en er is een kunstmarkt. Er rijdt ’s middags
een treintje tussen de monumenten. Daarnaast organiseert Scheepstimmerwerf De
Hoop vaartochten. Genoeg te doen dus in
Workum!

Museum it Tsiispakhûs Wommels
Je kunt gratis het
museum
bezoeken
met o.a. de expositie
‘Boer zoekt... fabriek’.
Je krijgt uitleg over
de vroegere gang van
zaken in het kaaspakhuis, er zijn 3 vaartochten
(30 min.) naar het dorpje Edens. Aan boord is
een verhalenverteller. In de oude kerk van Edens
(13e eeuw) is een rondleiding met na aﬂoop kofﬁe en thee. In en rondom het museum staan een
te melken koe en speelkisten voor de jeugd.

