
 Braderie Heerenveen            
– donderdag 9 augustus – 11:00 –    
Toegang: gratis                        
In het centrum van Heerenveen is een 
gezellige braderie te vinden. 

 

Zomerbraderie Bakkeveen              
- vrijdag 10 augustus – 13:30 – Toegang: gratis 
In Bakkeveen is een gezellige zomerbraderie 
te vinden. 

Kermis Earnewald             
- zaterdag 4 augustus t/m woensdag 8 
augustus – Toegang: gratis             
Tijdens de start van de bouwvak en het SKS-
skûtsjesilen is het feest in het dorp. Op het 
terrein bij de passantenhaven is er kermis! 

 
Zomermarkt Lauwersoog          
- zondag 12 augustus – 11:00 –  Toegang: 
gratis                      
In Lauwersoog is een gezellige 
zomermarkt. Vergeet niet om een lekker 
visje te eten! 

SKS-Skûtsjesilen Lemmer               
- woensdag 15 augustus en donderdag 16 
augustus – 19:00 – Toegang: gratis          
Tijdens de feestweek in Lemmer zijn er 
verschillende activiteiten te bewonderen 
en ook zijn er veel skûtsjes aanwezig! 

Nostalgische Boerendag Opende                  
- zaterdag 18 augustus – 10:00 –           
Toegang: gratis                                  
Er zullen diverse demonstraties worden 
gegeven, van o.a. dorsen en ploegen, er zijn 
diverse kraampjes en ringsteken met trekkers. 

 

Beachparty Surhuisterveen                       
- zaterdag 18 augustus – 22:00 –    
Toegang: gratis                                               
’S middags beachvolleybal en ’s avonds 
feest! Een groot strand in het centrum van 
Surhuisterveen, waar voor één avond in 
het jaar gefeest kan worden! Altijd een 
gezellig feestje en goede muziek! 

Braderie Sneek                                                
– donderdag 16 augustus – 10:00 –     
Toegang: gratis              
In Sneek is een gezellige Braderie te vinden. 

Vakantiemarkt Bakkeveen               
- vrijdag 17 augustus – 13:30 –                
Toegang: gratis                                                    
Een gezellige vakantiemarkt te vinden in 
Bakkeveen.   

Fiets-4-daagse Appelscha                        
- dinsdag 21 augustus t/m vrijdag 24 
augustus      
Vier dagen genieten van de prachtige 
natuurgebieden rondom Appelscha en het 
uitgestrekte Drents-Friese Wold. 
Afstanden: 25/30, 40/45 en 60/65 km. 
Inschrijven via de site van de fiets-4-
daagse! 

Brommels!                                                              
– zondag 26 augustus – 9:00                        
Toegang: gratis                
Brommels! is een bramenfestijn in de 
Noardlike Fryske Wâlden. Je mag bij 
deelnemende boeren het land in om gratis en 
onbeperkt bramen te plukken. 

 

 

Jaarmarkt Kollum                                                
– vrijdag 24 augustus – 13:00 – Toegang: gratis 
In Kollum is een gezellige jaarmarkt te vinden. 

Braderie Norg                                           
– zondag 26 augustus – 10:00 –        
Toegang: gratis                                                               
In Norg is een gezellige braderie te vinden. 

 

Evenementen augustus 


