EVENEMENTEN
___

September

7 & 8 SEPTEMBER

BOURGONDISCH BEETSTERZWAAG
Op zaterdag 7 en zondag 8 september
vindt de lustrum editie van Bourgondisch
Beetsterzwaag plaats. Een (h)eerlijk feest
in het prachtige Lycklamapark met
mobiele keukens, mooie wijnen,
bijzondere bieren, crispy cocktails, livebands, DJ's, en nog meer.

13 & 14 SEPTEMBER

ROMMELMARKT LEEK
Voor de 45e keer wordt de Rommelmarkt
in en om de Hoeksteenkerk in Leek
georganiseerd. Het is een van de grootste
rommelmarkten in Noord-Nederland. De
Rommelmarkt biedt een scala aan
goederen die een tweede of derde leven
waard zijn, zoals boeken, antiek, curiosa,
speelgoed, verlichting, elektronica,
huishoudelijke artikelen en kleding. Maar
er zijn ook lekkernijen verkrijgbaar zoals
haring, snacks, oliebollen,friet enz. En
niet te vergeten verse bloemen en
bloemstukjes. Ook voor de kinderen is er
veel te beleven.

14 SEPTEMBER

OPENDAG MOLEN SURHUSITERVEEN
Zaterdag 14 september is het weer Open
Monumentendag. De molen Nôtmûne op
Koartwâld in Surhuisterveen zal deze hele
dag geopend zijn.

21 SEPTEMBER

KORENFESTIVAL SURHUSITERVEEN
Op de derde zaterdag van september
wordt ieder jaar het Korenfestival in het
centrum van Surhuisterveen gehouden.
Dit jaar dus op 21 september vanaf 13.00
uur tot 17.00 uur. Allerlei koren zullen
zich weer van de beste kant laten horen
en zien!

___

13 T/M 15 SEPTEMBER

LJOUWERT CULINAIR
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. Diverse
restaurants uit Leeuwarden presenteren
zich aan het begin van het nieuwe
culinaire seizoen. Uiteenlopende
heerlijkheden met vlees, vis en
vegetarische gerechten. Live muziek en
een speciale kindermiddag.

14 SEPTEMBER

SHANTYFESTIVAL LEEUWARDEN
Het Leeuwarder Shantykoor organiseert
de 12e editie van het Internationaal GJ
Shantyfestival in het centrum van
Leeuwarden. Twaalf shantykoren uit
binnen- en buitenland brengen hun
shantyliederen ten gehore op
verschillende podia. Alle podiumplaatsen
zijn op loopafstand van elkaar. Een
bezoek aan het Shantyfestival is geweldig
te combineren met een bezoek aan
Leeuwarden Culturele Hoofdstad van
Europa 2018. Het festival wordt
afgesloten met een samenzang met
ongeveer 450 zangers.

28 SEPTEMBER

FRUITDAG SPITKEET HARKEMA
Op zaterdag 28 september wordt op het
park van De Spitkeet in Harkema van
11.00 tot 15.00 uur de jaarlijkse Fruitdag
gehouden. Om meer bekendheid aan die
oude rassen te geven wordt ieder jaar in
september door de “Vrienden van het
Oude Fruit” in samenwerking met
museum De Spitkeet deze dag
georganiseerd.

