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KIDS 

Zomervakantie voor het hele gezin 

Ben je op zoek naar leuke uitstapjes met de kinderen in Friesland? Er is genoeg te doen! We 
hebben dierentuinen, speeltuinen en leuke musea. Jong en oud, iedereen kan zich vermaken in 
Friesland. Talloze uitjes voor kinderen voor een lekker dagje weg. Ook in de natuur kan 
iedereen zich vermaken, en met maar liefst 4 nationale parken in Friesland komt dat wel goed! 

 

Alle kidsproof tips voor deze zomer  

https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=80f19fc170&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=86f1ce7d85&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=2075bbbe6e&e=deb7e147a8


 

11fountains 
Ontdek het nieuwe magazine 

Waar vind je 11 fonteinen gemaakt door 11 internationale topkunstenaars? In de Friese 11 
steden! Hedendaagse kunst en oude cultuurschatten. Barstens vol verhalen. Vanaf deze week 
is het magazine met alle ins en out over de bijzondere fonteinen gratis te verkrijgen bij de 
VVV's/TIP's in de elf steden, diverse andere plaatsen en bij musea en toeristische locaties. Of je 
leest hem gewoon online! 

 

Lees het nieuwe magazine  

https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=7f54c027f5&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=a8e78c0b87&e=deb7e147a8


 

WINNEN 

Wetterwille yn Fryslân 

De zomer is begonnen, het perfecte moment om de Friese wateren te verkennen! Laat ons zien 
hoe jij afwijkt van de gebaande waterwegen. Upload jouw gekste, leukste of mooiste watersport 
foto hieronder en win één van de 100 Friesland Style drybags om je spullen droog te houden op 
het water. 

 

Doe mee en win!  

https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=7d38c900c8&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=bd76e545eb&e=deb7e147a8


 

ARCADIA 

Nog drie weken Arcadia 

Met nog drie weken op de klok is de evenementenkalender van Arcadia nog lang niet leeg. Tot 
en met 14 augustus zijn er nog talloze kansen om te genieten van Bosk, Paradys of een van de 
andere events. Plan nu je bezoek! 

 

Bekijk de complete Arcadia agenda  

 

https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=86ab5acce1&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=036b225490&e=deb7e147a8


 

 

 

      

TIP 

Verdriet van de Zuiderzee 

De Afsluitdijk. Een knap staaltje waterwerk waar 
de hele wereld van opkeek. Het bracht 
veiligheid, betere verbindingen en nieuw land. 
Maar met de bouw stierf een zee. Het Verdriet 
van de Zuiderzee staat stil bij wat er verloren 
ging. De verhalen over mensen en dieren die 
rond de Zuiderzee leefden, maken de heimwee 
naar een verloren zee voelbaar. 

Data en tickets 
 

TIP 

Gaia in Bolsward 

Een verlichte bol van zeven meter doorsnee laat 
je de aarde zien zoals ze vanaf de maan zichtbaar 
is. Gaia is een rondreizend kunstwerk van de 
Britse kunstenaar Luke Jerram. In de Griekse 
mythologie is Gaia de personificatie van Moeder 
Aarde. 

 
 
Meer informatie 

      

https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=8d7546bee6&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=e33805ef18&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=2fb9f2c2fa&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=2f29d2608b&e=deb7e147a8


 

EVENEMENT 
Sneekweek staat voor de deur 

De Sneekweek, wat een feest! Een week lang feest, varen en vieren! Sneek en het 
Sneekermeer veranderen voor een week van gezellige watersportstad in, euh, nou ja een nog 
veel gezelligere watersportstad. We snappen dat je er zin in hebt, wij ook. Dit jaar is de 
Sneekweek van 5 tot en met 11 augustus.  

 

Vier jij het met ons mee?  

 

 

 

      

https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=9ec663c22f&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=4c4e8d8123&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=4e8f6f5e11&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=1105a2de8f&e=deb7e147a8


BLOG 

Leuke citytrips in Friesland 

Liefsuithernoorden.nl bracht een bezoekje aan 
de Friese elfsteden Workum, Hindeloopen en 
Stavoren. Benieuwd naar haar ervaringen? 
Lees dan haar blog! 
 
Lees de blog 

 

BLOG 

Bezienswaardigheden in IJlst 

Wat mag je absoluut niet missen in IJlst? Dat 
ontdekte Esther van mooistestedentrips.nl voor je. 
Zij geeft je 7 tips voor een trip naar deze unieke 
stad. 

Lees de blog 
      

 

 

 

MUST SEE 

Dagje Dokkum 

De meest Noordelijke van de elf, waar je een reis 
maakt door de woelige geschiedenis. Wat dacht je 
van een Podwalk met Daan Schuurmans, 
shoppen en nagenieten op het terras? Of toch 
liever de stad per sup ontdekken? Wat je ook 
doet, je maakt er iets moois van, veel plezier! 

Ontdek Dokkum 
      

 

 

MUST VISIT 

Bildtse Rembrandtmarkt 

Zaterdag 6 augustus wordt de Bildtse 
Rembrandtmarkt georganiseerd in Sint 
Annaparochie op de plek waar Rembrandt in 1634 
met zijn Saskia trouwde. Proef de sfeer van 
destijds! Er worden diverse activiteiten 
georganiseerd, van workshops en demonstraties 
tot een levendige markt met een muzikale 
omlijsting.  

Meer over deze markt 
      

https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=3cf3790f9a&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=127f343a73&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=bdeffb5836&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=ecc8bd656b&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=0d857f0f24&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=b6a72f9ef0&e=deb7e147a8


 

 

MUST DO 

Vaar over de turfroute 
 
André en Janny gingen je al voor! Varen over de 
Turfroute is een hele belevenis. Een belevenis die 
nog meer gaat leven als je de geschiedenis van 
deze bijzondere vaarwegen kent. Wist je dat de 
vaarten waar je over vaart vroeger met de schop 
gegraven zijn?  

Alles over de turfroute 
 

     

 

 

MUST RIDE 

Pontjesroute Sneek 

Start in Sneek en maak met de fiets een 
oversteek met maar liefst 3 veerpontjes. Fiets 
door natuurgebied De Potschar met diverse 
vogelkijkpunten. Stap in Terherne af voor het 
Kameleondorp van Hielke en Sietse. Trap door 
Goingarijp: pittoresk met klokkenstoel aan de 
Goaiïngarypster Puollen gelegen. 

Bekijk deze pontjesroute 
 

     

 

 

 

 

 

https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=d632764361&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=58fb8815b9&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=4681371a2b&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=eabefc040c&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=35b43573fc&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=cd69746e4e&e=deb7e147a8


 

 

 

      

Volg ons op Instagram  

 

        

   

   

 

https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=f620f47e66&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=0232cd338f&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=9a86fbe030&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=0ab659e970&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=d3ae963130&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=0109a3d63c&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=c1472d8e03&e=deb7e147a8

