De ingang tot de Buma-begraafplaats in Weidum. Alleen tijdens Open Monumentendag 14
september 2019, 10-17 uur, voor publiek opengesteld.

“Weelderig leven in de Leeuwarder Greidhoeke”
(Open Monumentendag 2019 in Bears, Weidum, Mantgum en Jorwert)
Leeuwarden is in de afgelopen jaren uitgegroeid van een stedelijke gemeente tot een gemeente met een
groot buitengebied. Ook daar is er sprake van een rijk cultureel erfgoed en daarom is de Leeuwarder
Greidhoeke het thema van de Open Monumentendag Leeuwarden 2019.
Zaterdag 14 september 10-17 uur Monumentendagroute
Op zaterdag 14 september 2019 zal een gratis te verkrijgen fiets- en autoroute u leiden langs markante
gebouwen in de dorpen Bears, Weidum, Mantgum en Jorwert. Langs de hele route rijdt tussen 10 en 16 uur
een gratis hop-on-hop-off-bus van het Nationaal Openbaar Vervoermuseum. Begin- en eindpunt van de bus
is het treinstation van Mantgum. De bus stopt in elk dorp.
Deftige woonhuizen, bijzondere tuinen, voormalige schoolgebouwen, boerderijen en kerkgebouwen en ook
een bijzondere Amerikaanse windmolen uit 1920 en de historische Buma-familiebegraafplaats (Weidum)
vertellen het verhaal van het dagelijks leven in de Leeuwarder Greidhoeke in vroeger tijden. Tussen 10.00
uur en 17.00 uur zullen bijna twintig panden/objecten opengesteld worden voor het publiek.
Centraal infopunt tijdens Open Monumentendag is het multifunctioneel centrum Wjukken Om 'e Terp 21
9022 BD Mantgum.
Gratis brochure met route
Een gratis geïllustreerde routekaart ligt op 14 september voor u klaar bij opengestelde monumenten in
de dorpen en een paar dagen eerder al bij het Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1.

U kunt de informatieve brochure met de route ongeveer een week voor 14 september ook downloaden
via
www.openmonumentendag.nl/leeuwarden
www.historischcentrumleeuwarden.nl
www.aedlevwerd.nl
Kijk ook op www.facebook.com zoek: @omdlwd en www.instagram.com/aedlevwerd/
Blijf deze websites volgen voor meer informatie in de komende tijd tot 14 september. Diverse
activiteiten in de dorpen worden voorbereid: van beklimmen van torens, orgelconcerten tot
presenbtaties van traditionele sporten zoals kaatsen en ‘tippen’.
Zondags 15 september orgelconcert
Aanvullend op het programma van zaterdag geeft de Leeuwarder stadsorganist Theo Jellema op zondag
15 september een orgelconcert in de kerk van Jorwert. Op die dag kunt u natuurlijk aansluitend ook nog de
dorpen bezoeken en de monumenten van de routekaart van de buitenkant bewonderen. Panden en tuinen
zijn op zondag niet opengesteld.
Lezing in HCL op woensdagavond 11 september
Op woensdagavond 11 september, 20 uur, is er een openbare lezing waarin verdieping wordt gegeven op
een aantal karakteristieken van de Leeuwarder Greidhoeke.
Klassendag
Voorafgaand aan deze monumentendag zal er onder andere op de lagere scholen in Mantgum, Weidum en
Jorwert een lesprogramma over de historie van het gebied worden aangeboden dat is samengesteld door
Jannie Bijlsma, lid van de werkgroep OMD en oud-onderwijzeres, en Bas van Vulpen van NHL Stenden.
Daarmee wordt het historisch besef van de schoolkinderen op speelse wijze bijgespijkerd. Wat is er mooier
voor ouders en grootouders om dan, samen met je (klein)kinderen, deze Open Monumentendag te
bezoeken?
Achtergond informatie over Open Monumentendag Leeuwarden
De nationale monumentendag is al ruim 25 jaar het grootste eendaagse culturele evenement van
Nederland. De Open Monumentendag Leeuwarden wordt traditioneel georganiseerd door een werkgroep
met vertegenwoordigers van de Historische Vereniging Aed Levwerd, het Historisch Centrum Leeuwarden
(HCL) en Monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden. De werkgroep bestaat verder uit enkele
enthousiaste vrijwilligers met historische en monumentale belangstelling in het algemeen en voor
Leeuwarden in het bijzonder.
Dank aan de mede-organisatoren in de dorpen
Deze Open Monumentendag kan niet worden georganiseerd zonder de bijzondere medewerking van de
dorpsbelangen en historische verenigingen van Bears, Weidum, Mantgum en Jorwert. Niet alleen vanwege
de grote historische kennis over de te bezoeken objecten maar ook vanwege de hulp die zij bieden bij de
openstelling van de panden. Het multifunctioneel centrum Wjukken in Mantgum zal het centrale
informatiepunt voor deze dag vormen.

