
In alle 
parken

Lyndenstein
•	 Verkooppunt	programma’s
•	 Vanaf	10.00	uur,	expositie	over		

historische	buitenplaatsen	in	Beetster-
zwaag	

•	 13.00	uur	Luit	concert	Martin	Pals	op	
het	bordes	

Overtuin Lyndenstein
•	 10.00-	13.00	uur,	een	rondje	klassiek		

verzorgd	door	stemstudio	Lysbeth
•	 11.00	uur	Groene	Rondleiding
•	 14.00-	17.00	uur,	koorzang	door	

stemstudio	Lysbeth

Dorpskerk  
•	 10.00-	17.00	uur,	expositie	over	Tinco		

Lycklama	à	Nijeholt
•	 Orgelmuziek
•	 10.00		en	15.00	uur	Harpmuziek,		

de	Happy	Harpers	of	the	North

Tropische Kas
•	 Verkooppunt	programma,s
•	 11.00-	15.00	uur	boekenmarkt
•	 10.00-	17.00	uur	expositie	vergeten		

groentes	door	“De	Cuynder”
•	 Rondleidingen	tuin	en	kassen
•	 Theetuin

Tuin Lycklamahuis
•	 10.30	tot	14.00	uur	Pianomuziek		

van	Anouk	Huiskes
•	 15.00	uur	muziek	Euterpe
•	 12.00,	14.00	en	16.00	uur	
	 Theatervoorstelling		

“In	blijde	verwachting”
•	 12.00	uur	groene	rondleiding

Notariskoepel
•	 Verkooppunt	programma’s

Landgoed Olterterp
•	 11.00	uur	rondleiding	over		

het	landgoed	Oltereterp

Hippolytuskerk Olterterp
•	 Foto	expositie
•	 Rondleiding	11.00	en	14.00	uur
•	 15.30-	16.15	uur	Luit	concert		

Martin	Pals

zaterdag 8 september
GROEN VAN TOEN - OPEN MONUMENTENDAG

  www.beetsterzwaag natuurlijk.nl

Programma	Beetsterzwaag	
van	10.00	tot	17.00	uur

Op	verschillende	plaatsen	zult	u	personages	tegenkomen	uit	de		
historie	van	Beetsterzwaag	die	u	hun	verhaal	vertellen.

 Groen van Toen

 Naar buiten op 8 9 september

Op Open Monumentendag gaan we doorgaans naar binne
n. Maar dit jaar 

gaan we op zaterdag 8 en zondag 9 september ook naar buite
n. Want het 

thema is Groen van Toen. Daarin staat de relatie tussen het monument  

en zijn directe omgeving centraal. 

open MonuMenT van de Maand

De Stichting Open Monumentendag introduceert in juli 

het Open Monument van de Maand: een monument 

dat ook buiten Open Monumentendag gratis toeganke

lijk is voor publiek. In diezelfde maand lanceert de 

Stichting een geheel vernieuwde website.  

Blijf dus kijken op www.openmonumentendag.nl

WaT is de open MonuMenTendaG?

Tijdens de Open Monumentendag gaan er in heel 

Nederland duizenden monumenten gratis open voor 

publiek. Naast de opengestelde monumenten zijn er 

tal van activiteiten. De organisatie is in handen van de 

Stichting Open Monumentendag en 330 gemeente

lijke comités. De Open Monumentendag is onderdeel 

van de European Heritage Days, die in bijna vijftig 

landen van Europa in september gehouden worden.

Ons gebouwde erfgoed kan niet los gezien worden 

van de omgeving waarin het is opgetrokken. Vrijwel 

alles wat we in Nederland aan groen hebben, is  

immers door mensen bedacht en aangelegd in relatie 

tot de gebouwde ‘stenen’ omgeving. Met Groen van 

Toen stelt de Stichting Open Monumentendag die 

relatie centraal. Aanleiding om dat dit jaar te doen is 

het feit dat 2012 uitgeroepen is tot het Jaar van de 

Historische Buitenplaats. Maar de Open Monumen

tendag beperkt zich niet tot buitenplaatsen en land

goederen. Alle groene monumenten komen in het 

tweede weekend van september aan bod: van hofjes 

tot plantsoenen, van begraafplaatsen tot klooster

tuinen, van stadswallen tot stadsparken, van graf

heuvels tot terpen, van villaparken tot tuindorpen, 

van lanen tot houtwallen. Op Open Monumentendag 

2012 leren we monumentaal Nederland nog beter 

kennen: van binnen én van buiten.

open MonuMenTen KlassendaG

Op de vrijdag voor de Open Monumentendag, op  

7 september, is het Open Monumenten Klassendag. 

Op die dag brengen tienduizenden basisschoolleer

lingen een bezoek aan een monument, aan de hand 

van een van de veertien speciaal voor hen in het 

leven geroepen ‘Monumensjes’.  

Van hen zal vooral tuinman  

Hendrik Harkema het druk krijgen! 

voor inforMaTie

Stichting Open Monumentendag

tel +31 (0)20 422 21 18

info@openmonumentendag.nl

www.openmonumentendag.nl
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Alle rechten voorbehouden. De afbeeldingen mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Open Monumentendag. 

WWW.openMonuMenTendaG.nl
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