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Programma  “Strune yn Sumar” 

1 Koprompboerderij  
Achterwei 5 

Deze typische koprompboerderij komt veel voor 

in deze streek. Dit rijksmonument uit 1864 is 

een schi�erend exemplaar. In de schuur vertelt 

Douwe Kootstra prach"ge verhalen uit deze 

streek om 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 

uur. 

2 Voormalige school 
Mr. De Vrieswei 22 
Deze fraai gerestaureerde “woning” welke 

de voormalige openbare lagere school was 

uit 1875, laat nog vele karakteris"eke ken-

merken zien uit de periode toen het nog een 

school was. 

3 Dorpskerk 
Greate Buorren 14 
Dit eenvoudige kerkgebouw is in 1769 opge-

trokken ter vervanging van een ouder gebouw. 

In de kerk staat een preekstoel uit 1746, een 

18e eeuwse familiebank en zes sterk bijge-

werkte gebrandschilderde glazen van Ype 

Staak.  Er is een doorlopende videopresenta"e 

en het orgel wordt bespeeld om 13.30, 14.30 en 15.30 uur. 

4 Verenigingsgebouw en kosterswoning 
Greate Buorren 16 

Er zijn weinig kosterswoningen overgeble-

ven, maar dit is nog een fraai exemplaar 

welke in 1915 gebouwd is. In de achterzaal 

vindt u een kleine fotoexposi"e van de So-

nac. Dit bedrijf is onlosmakelijk met Sumar 

verbonden.  



5 Basisskoalle it Bynt 
Knilles Wytseswei 11 
 De basisschool is in 2019 ingrijpend ver-

bouwd, waardoor nu een duurzaam gebouw 

is ontstaan met een boeiende architectuur. U 

kunt hier de onderwijsconcepten van van-

daag bekijken 

6 Korenmolen “de Hoop” 
t.o. Mounepaed 21 

De Hoop werd gebouwd 1867 als koren- en pelmolen. 

Onderdelen van de molen zouden a5oms"g zijn van 

een koren- en pelmolen in Kootster"lle. De Hoop, 

bleef in gebruik tot 1947, al was hij toen al enigszins 

in verval. In 1964 werd de molen aangekocht door de 

gemeente, die hem in 1966-1967 grondig liet restau-

reren. Dit gebeurde opnieuw in 1992-1993 en in 

2022. Van de recente restaura"e vertelt de molenaar 

de uitdagingen die er waren  

7 De Koekoek  
Damsingel 40  
Deze voormalige herberg bij het tram-

sta"on hee7 een lange en bewogen 

historie. Tegenwoordig is het een win-

kel maar u kunt er nog vele verhalen 

horen 

8 Kunstwerk Bintje 

Voor één van de belangrijkste aardappel-

rassen ter wereld is dit kunstwerk te klein. 

Bintje hee7 rond 1910 hier het licht gezien 

en zijn kweker meester de Vries, zou als hij 

computers had gemaakt, mul"miljonair zijn 

geweest. Alleen het enige wat over is ge-

bleven en aan hem herinnert is het kunst-

werk. 



Wilt u na of voor de herberg nog iets 

drinken of eten? Het kan in de Kamp. 

Hier zi�en ook onze vrijwilligers waar 

u informa"e over de monumenten-

dag en de deelnemende s"ch"ngen 

kunt krijgen. Er is een route uitgezet 

langs de opengestelde monumenten.  

Ids Krol kan u ook meenemen om te 

vertellen over het dorp Sumar. Hij 

vertrekt om 10.30, 13.30 en 15.30. 
Het programma van de open monumenten en de beschrijving van de wandelroute 

staan op de website www.openmonumentendag.nl onder de gemeente Tytsjerk-

steradiel. Hier vindt u ook andere monumenten die niet op de route liggen maar 

wel open zijn. 

 

Met dank aan alle vrijwilligers 

 

 

Met behulp van de barcode, kunt u de wan-

delroute van 1.9 km op uw smartphone 

krijgen. 


