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APRIL/MEI 

Voel jij de lentekriebels al? 

We snappen je helemaal. Genietend van het mooie weer wil je deze waardevolle 
periode natuurlijk zo goed mogelijk invullen. Zoek dit voorjaar de ruimte op en 
plan een uitje of vakantie naar Friesland. Dat hoeft natuurlijk niet alleen in het 
voorjaar, want het hele jaar door valt er genoeg te beleven. In deze nieuwsbrief 
helpen we jou met leuke tips en (culturele) uitjes! 

https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=c52fbf54f1&e=deb7e147a8
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ARCADIA 

Tijd om te beginnen 

Het is bijna zover: volgende week barst Arcadia honderd zomerdagen lang uit haar 
voegen met lokaal en internationaal moois rondom de vraag ‘In wat voor wereld wil jij 
wonen?’ Vanaf vrijdag 6 mei zie je in Friesland wandelende bomen, spraakmakende 
voorstellingen, bijzondere kunst en verbindende mienskipsprojecten. Wanneer ga jij 
naar Arcadia? Bezoek de wereldbol Gaia in het openingsweekend en muziektheater 
Het verdriet van de Zuiderzee in augustus. 

       

Plan je reis hier  

      

https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=fdfdb36691&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=60937c0335&e=deb7e147a8


 

      

FRYSK 

Fryske scheurkalender 

Laat zien wat Friesland voor jou zo uniek maakt en stuur je mooiste foto in. Dit kan en 
mag van alles zijn. Een fraaie zonsondergang aan de waddenkust, een tocht over de 
Friese meren, een mooie tekening of zelfs een gedicht. Zolang je het maar kunt 
uploaden en de foto antwoord geeft op de vraag; Wat beweegt jou in Friesland? Wie 
weet zien we die van jou op één van de 365 dagen in 2023 terug! Inzenden kan tot 
medio augustus 2022. 

 

Inzenden kan hier  

https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=85fc159a58&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=4df980f109&e=deb7e147a8


       

TIP 

Tip: dé Watersport app 

Ben je van plan Friesland te verkennen per boot? Dan is het handig om een goed 
overzicht te hebben van alle vaarroutes, aanlegplaatsen en brugtijden. De Watersport 
app is gemaakt voor de recreant op het Friese water. Vanaf vorig vaarseizoen heeft 
Friesland de primeur dat bij 16 bruggen in de provincie de brugopening kan worden 
aangevraagd met de app. 

       

Zet koers naar de app  

      

 

 

 

      

KUNST 

Kunst in Workum 
ROUTE 

11fountains wandelroutes 

https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=6354284800&e=deb7e147a8
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https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=11bb3f5377&e=deb7e147a8


Workum, één van de elfsteden, heeft 
een prachtige oude binnenstad. Deze 
herbergt niet alleen eeuwenoude 
gebouwen en kerken, maar ook een 
grote diversiteit aan musea, ateliers en 
galeries. Ontdek dit tijdens de 
kunstroute op zaterdag 7- en zondag 8 
mei. 

Lees meer 
 

Wandel door de Friese Elfsteden. 
Bezoek de fontein, luister naar het 
klaterende water en bekijk de 
prachtige kunstwerken. Een 
11fountains wandelroute is een korte 
route die je in een middagje kunt doen, 
zo kun je de stad rustig ontdekken. 

Wandel de routes 
 

     

       

TIPS 

Vijf leuke uitjes in Friesland volgens Goboony 

Friesland heeft natuurlijk veel te bieden. Daarom heeft Goboony in haar blog op een 
rijtje gezet wat zij de vijf leukste uitjes vinden in Friesland. In het blog lees je de leukste 
tips als je met de camper door de provincie trekt en wat je echt absoluut moet hebben 
gezien wanneer je Friesland een bezoek brengt. 

      

 

Lees de blog hier  

      

https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=2d48f4ee82&e=deb7e147a8
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BLOG 

3x dagje weg rondom het water in Friesland 

Blokje om met de boot? Dobberen op de glimmende golven in een sloep? Je voelt aan 
je vaarwater dat je rondom watersportdorp Grou heerlijk kan zwerven. Ken je Friesland 
al op je duimpje? Lees toch even verder. Er is vast wel een route die je nog niet als je 
broekzak kent. Boek een huisje aan het water, huur een bootje en een fiets, bestel een 
picknickmand en ga genieten. 

 

Lees hier de blog  

 

      

 

 

MUST SEE 

Miniature People 
Leeuwarden 
Als je in Leeuwarden een paar 
mensen naar een piepklein 
richeltje in de muur ziet staren, 
heb je grote kans dat daar wat 
Miniature People verstopt 
zitten. Wat begon als een 
kunstzinnige uiting, is onderdeel 
geworden van de leukste route 

https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=87f601aa18&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=bec7f3ef43&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=ace2577afe&e=deb7e147a8


om te wandelen met de kids: de 
Miniature People Route. 

Lees hier meer over de route 
      

 

 

MUST HEAR 

Lente tunes for on the 
road 

Met deze playlist breng je het 
voorjaarsgevoel overal met je 
mee! 

Luister nu 
      

 

 

MUST READ 

De onontdekte Friese 
wouden 

Ze struinde over slingerende paadjes, 
stapte in de kano en week van de 
paden af om een jungle te ontdekken. 
Oh ja, een stukje fietsen deed ze ook. 
Lees hoe Carolien op 5 verschillende 
manieren lekker actief de Friese 
Wouden ontdekt. 

Lees hier de blog 
      

       

Volg ons op Instagram  
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Volg ons op Instagram  
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