Braderie Sneek
– donderdag 6 september – 10:00 tot 17:0
uur
In Sneek is een gezellige braderie te vinden.
Kanaalpop Zuidhorn
– vrijdag 7 en zaterdag 8 september – 17:00
uur
Een gezellig feest in Zuidhorn met
verschillende bands.
Braderie Heerenveen
– donderdag 13 september – 11:00 tot 18:00
uur
In Heerenveen is een gezellige braderie te
vinden.

Opendag jeugdcircus Saranti Leeuwarden
– zaterdag 15 september – 12:00 tot 16:00
uur
Tijdens de open dag is er van alles te doen en
te zien. Er zijn optredens van de artiesten, er
kan meegedaan worden aan
circusworkshops, er lopen mooie uitgedoste
steltlopers rond, is er een schminkstand en
nog veel meer leuke circusactiviteiten.

Gondelvaart op wielen Drogeham
– vrijdag 21 en zaterdag 22 september – vanaf
18:00 uur
Elk jaar zijn man en macht weer bezig om de
wagen op tijd klaar te krijgen voor de
avonden! Mooie wagens met mooie bloemen,
zeker een aanrader om te kijken!
Storytrial stadswandeling Groningen
– zondag 23 september – 14:00 tot 15:30 uur
De stadswandeling Groningen vol theater en
historie. Ontmoet de schurken, helden en
heiligen van Groningen tijdens deze
interactieve wandeling door de oude stad. Op
meesterlijke wijze brengt verteller Johannes
eeuwenoude volksverhalen tot leven.

Brocante markt Joure
– zaterdag 8 september – 10:00 tot 16:00 uur
Je kunt er terecht voor o.a. schapenvachten,
industriële spullen, antiek en mooie
brocante.
Open Monumentendag Sneek
– zaterdag 8 en zondag 9 september – 10:00
tot 17:00 uur
In Sneek zijn er diverse monumenten
geopend.
Ljouwert cultuur – vrijdag 14 en zaterdag 15
september – 16:00 tot 23:00 uur
Ljouwert Culinair is het culinaire evenement
van Leeuwarden voor iedereen die geniet van
lekker eten in de buitenlucht. Op de
Tweebaksmarkt presenteren dit jaar
ongeveer 18 Friese restaurants diverse
lekkernijen in een ontspannen en gezellige
sfeer.
Open dag brandweer Groningen
– vrijdag 21 september – 14:00 tot 18:00 uur
Aan de Sontweg in Groningen is een gezellige
open dag bij de brandweer.
Mijn Skip Earnewald
– vrijdag 21 en zaterdag 22 september –
20:00 tot 22:00 uur
Het publiek zittend op een tribune op de
kade. En daar, op het water met licht en
lichtbeelden speelt het “verhaal” zich af:
schepen die af en aan varen, niet alleen
zeilende skûtsjes, ook een geladen schip.
LEEF event Groningen
– zaterdag 29 september – 10:00 tot 17:00
uur
Ontspannen, puur, actief en gezond. Dát zijn
de vier pijlers die het LEEF event op 29 en 30
september inhoud geven. LEEF belooft een
energiek weekend met een selectie van dik
honderd partners uit het
gezondheidsdomein.

