Programma “Oer de grins”
1. Verhalenkamer Dam Jaarsma
Torenlaan 2 Eastermar – It Heechsân
In De Skoalle kunnen bezoekers kennis maken met
de Friese schrijver Dam Jaarsma (1914-1991) uit
Eastermar, Nederlands grootste verzamelaar van
volksverhalen ooit. Open van 10 – 17 uur.

2

Reitsma Herne

Seadwei 6 Eastermar -It Heechsân
Deze fraai gerestaureerde “woning” met een
landschapstuin is in 1907 gebouwd voor de
weduwe W.G. Reitsma. Het ontwerp in NeoRenaissance stijl is van architect C.H. Eldering. Het
monument won in 2017 de “Karakteristyk priis”.
Buiten te bezichtigen van 10.00 tot 13.00 uur.

3 Boerderij Ald Stedma
Boerestreek 6 Eastermar-It Heechsân

Deze kop-rompboerderij werd in 1851 gebouwd
door de familie Reitsma. De boerderij heeft nog een
bakhuis en een bijzondere schuur met opvallende
klokgevel. Buro Erfdiel geeft op het erf informatie
over restauratie tussen 10.30 – 16.30 uur.

4 Van klooster tot boerderij
It Kleasterbreed 3 Drogeham /Buweklooster
Deze fraaie kop-hals-rompboerderij uit 1807 is
een centrum vol historie. De voorkamers zijn
nog uit de bouwtijd en geheel met blauwe
tegels bezet. Hier stond ooit het Buweklooster.
De gastvrije bewoners geven rondleidingen met
allerlei informatie over vroeger. Cees Blom vertelt een verhaal over de roerige
tijd van “Het Buweklooster in de 16 eeuw”. Open van 10 tot 17 uur.

5 Geschiedenis in de kerk
Tillebuorren 42 Kootstertille

De Benedictuskerk van Kootstertille is gebouwd in 1882 in
de stijl van het neo-classisme. Kenmerkend aan de kerk zijn
de grote rondbogige ramen. In de kerk is een
tentoonstelling van de werkgroep ‘Ald Koatstertille’. Open
van 10.00uur – 17.00uur.

6 Het Simke Kloostermanhûs
Tsjerkebuorren 27 Twijzel
Neem een kijkje in het statige woonhuis met het
parkbos van de vroegere Friese schrijfster Simke
Kloosterman (1876-1938). De bewoner leidt u
rond en vertelt over leven en werk van de
schrijfster. Open van 10.00 tot 17.00 uur.

7 De grens van Liudger
Tsjerkebuorren 15 Twijzel
Het schip van de Petruskerk is in 1692 herbouwd
maar de toren is nog uit begin van de dertiende
eeuw. Een grote zwerfsteen op het kerkhof herinnert
aan het zendingswerk van Liudger. In 804 werd i
iss op an
nster en behield Achtkarspelen
onder zijn bisdom. In de Petruskerk is een expositie
die te maken heeft met de dood en alles daar omheen. Exposanten zijn Floor
Offinga, Annie Zijlstra en Jettie Holwerda.

8 Middeleeuwse trots in Jistrum
Schoolstraat 2 Jistrum
De prachtige Middeleeuwse kerk is ook gewijd aan
Sint Petrus, maar hoorde ooit onder het bisdom
van Utrecht. Het pijporgel is vrij uniek, vroeg 18e
eeuws. De kerk is de hele dag van 10 tot 17 uur
open voor bezichtiging.

Langs zwerfstenen en grenspaden
op de fiets
Wilt u het grensgebied van de twee gemeenten op de
fiets verkennen? Net als Dam Jaarsma? De
Hannekemaaiers trokken hier vroeger ook langs de
oude weg uit Duitsland en terug. Zij kregen een
gedenksteen genaamd het Poepekrûs. Het landschap
van de Noordelijke Friese Wouden met de unieke
houtwallen, de boerendorpen en moerasgebieden is
zelf is al een groot Open Monument. Er is een route
uitgezet langs de opengestelde monumenten.
Het programma van de open monumenten en de beschrijving van de
fietsroute staan op de website www.openmonumentendag.nl onder de
gemeente Tytsjerksteradiel en onder de gemeente Achtkarspelen.

Open Monumentendag
Tytsjerksteradiel & Achtkarspelen

Deze fietsroute online bekijken? Scan de
onderstaande qr-code met uw mobiele
telefoon.

Organisatie:
Stichting Oud-Achtkarspelen / www.oudachtkarspelen.nl
Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel / www.karakteristyk.nl
Erfgoedvereniging Bond Heemschut /Fryslân www.heemschut.nl

Met dank aan alle vrijwilligers

“Oer de grins”
Zaterdag 8 september
Een route vol historie en verhalen
Eastermar, Jistrum,
Drogeham, Kootstertille en Twijzel
www.openmonumentendag.nl

