Thema:
Kunst&Ambacht

Zaterdag 12 september | Zondag 13 september
Zie openingstijden onder de deelnemers

MIDDELSTUM

Hippolytuskerk + toren

Gerestaureerde speeltrommel van het Carillon.
zaterdag open 10.00 - 17.00 uur

Kerkgebouw

| ingang Oude Schoolsterweg naast nr. 9

Verkoop van boeken.
zaterdag open 10.00 - 17.00 uur; zondag open 13.00 - 17.00 uur.

Hoeksteenkerk

| Burchtstraat 23

Bezichtiging kerkgebouw en renovatie ´t Houkje.
Zaterdag open 10.00-17.00 uur

Oorlogsmuseum

| Oude Schoolsterweg 24

Ties Groenewold verzameling vondsten WO 2. Mark van Dijken met
nieuwe bodemvondsten en vondsten van Engeweer ( Westerwijtwerd).
Zaterdag open 10.30 - 17.00 uur; zondag open 13.00 - 17.00 uur

Naaimachine museum

| Trekweg 22

Het museum is open en er zijn tevens oude trekkers te bezichtigen.
Zaterdag open 10.00 - 17.00 uur; zondag open 13.00 - 17.00 uur

Molen de Hoop

| Molenweg

Bezichtiging van oude gereedschappen van Berend Poortinga.
Molenaar Frankes kan die dagen alles vertellen over de molen.
Zaterdag open 13.00 - 17.00 uur; zondag open 13.00 - 17.00 uur

Asinga Poort

| Burchtstraat 17

Expositie : bouwkeramiek, landbouwgeschiedenis, antiek, zilver.
Harmie Schreiber: expositie schilderijen.
Expositie : collectie antieke radio en ontvangtoestellen.
Zaterdag open 10.00 - 17.00 uur; zondag open 13.00 - 17.00 uur

Borgterrein Ewsum

Theeschenkerij open , prachtige tuinen te bezichtigen. Expositie van
de kunststukken gemaakt tijdens de openmonumenten klassendag.
Zaterdag om 14.00 uur rondleiding over het borgterrein.
Zaterdag open 10.00 - 17.00 uur; zondag open 10.00 - 17.00 uur

Glas-in-lood raam

| Heerestraat 15

Mevr. Paap zet haar deur open voor bezichtiging van het prachtige
glas-in-lood raam in de gang van haar huis, gebouwd in de Amsterdamse
Schoolstijl. Ontwerp Piet Wijchgel.
Zaterdag open 10.00 - 17.00 uur

Marmeren op hout

| Oude Schoolsterweg 14

Dhr. Evenhuis van Bonema Schilders zal in de werkplaats het
ambacht marmeren op hout laten zien.
Zaterdag open 10.00 - 17.00 uur

Oldtimermeeting

| Concordiaplein

Oldtimers, tractoren, motoren en brommers. Passagiers kunnen eventueel
mee met een ritje langs de monumenten. Vanaf 14.00 uur krijgen bewoners
van het Hippolytushoes de gelegenheid mee te gaan door het dorp.
Dit jaar doet ook Vaargroep Ekenstein mee.
Zaterdag open 11.00 - 17.00 uur

HUIZINGE

Drukkerij

| Hoofdweg 28

Dick Jalink zet de deur open van z’n ambachtelijke drukkerij. Het is een
kleine handzetterij en -drukkerij, waar met houten en loden letters teksten
worden gedrukt in kleine oplagen. Een demonstratie van de drukpers is te
zien om 11.00, 13.00 en 16.00 uur.
Zaterdag open van 10.00 - 17.00 uur

Johannes de Doperkerk

| Torenstraat

Expositie van Marie Jose Coenen uit Westerwijtwerd. In het koor
van de kerk zijn schilderijen van haar te zien.

Begraafplaats

| aan de E.L. Ubbensweg

Het begraafplaats is een rijksmonument. Het baarhuisje is een ontwerp
van Pieter Tilbusscher.

WESTERWIJTWERD

Huiskamer café met smederij | Bij de brug

Te zien is de, tijdens restauratiewerkzaamheden ontdekte, bouwgeschiedenis met als spectaculair hoogtepunt een prachtige plafondschildering.
Restauratie-architect Harry Haak uit Kantens is de hele dag aanwezig om
samen met historicus en eigenaar Thomas Dresscher te vertellen over de (bouw)geschiedenis.
Iets te drinken met iets lekkers kan natuurlijk ook in het café.
Zaterdag open 10.00 - 17.00 uur

Kerk Westerwijtwerd

Eveline van Duyl exposeert in de kerk met werk dat hangt en staat. Bovendien is er in de consistoriekamer van de kerk een bioscoopje ingericht. Daar
zijn diverse korte films te zien van Itamar Kool, die gaan over de totstandkoming van een aantal van haar werken en over de kunstenaar zelf.
Zaterdag open 10.00 - 18.00 uur; zondag open 10.00 - 18.00 uur

Molen de Palen | Palenweg

Molenaar Arnold Wierenga is aanwezig om de werking van de
poldermolen te laten zien.
Zaterdag open 10.00 - 16:30 uur; zondag open 11.00 - 16.30 uur

TOORNWERD
Men kan de op de wierde gelegen begraafplaats met z’n rustieke toren
en prachtige toegangstrap bekijken.
De begraafplaats is opgeknapt in het kader van “Kerken in ’t Groen”.
Zaterdag open 10.00 - 17.00 uur; zondag open 10.00 - 17.00 uur.

ontwerp en fotografie: www.noordproof.nl

Begraafplaats

