
 

 

Oldtimershow Earnewâld 
– zondag 1 juli – 14:30-16:30 –  

Toegang: gratis  
Kom genieten van oude auto's in Earnewâld. 

Deze middag zijn er vele oldtimers te 
bezichtigen. 

Braderie Norg 
– zondag 8 juli – 10:00-17:00 –  

Toegang: gratis  
In Norg is een gezellige braderie te vinden. 

Zomerbraderie Franeker 
– vrijdag 13 juli – 14:00-21:00 –  

Toegang: gratis  
In Franeker is een gezellige zomerbraderie te 

vinden. 

De Culinaire Verleiding Groningen – 
zondag 8 juli – 17:00-21:00 – Toegang: gratis 

Culinair festival met food trucks en live 
muziek. 

Streekmarkt op Verhildersum 
– zaterdag 21 juli – 10:00-16:00 –  

Toegang: gratis 
Op de streekproductenmarkt, bij de 

museumboerderij van borg Verhildersum, 
vind je  verse, regionale en 

seizoensgebonden producten. 

Zomermarkt Leeuwarden 
– zaterdag 21 juli – 10:00-17:00 – 

 Toegang: gratis 
In de Friese hoofdstad Leeuwarden is een 

gezellige zomerse markt te vinden. 

13e Pieter Weening Classic 
Surhuisterveen – zaterdag 28 juli – hele dag 

– Toegang: gratis 
Het Torenplein in Surhuisterveen is 

omgetoverd in een gezellig fietsplein met 
diverse stands, horeca en muziek! 

Braderie Heerenveen 
– donderdag 19 juli – 11:00-18:00 –  

Toegang: gratis 
In het centrum van Heerenveen is een 

gezellige braderie te vinden. 

Fiets-4daagse Drenthe 
 – dinsdag 24 juli t/m vrijdag 27 juli - €25,00 

p.p.  
Vier dagen lang ontdekt u wat Drenthe u 
allemaal voor moois te bieden heeft. De 

routes variërend van 30, 40 tot 100 km per 
dag vertrekken vanaf vaste startlocaties in 

Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel en 
Diever. 

 

Popcity Drachten 
 – zondag 22 juli – 15:00-23:00 –  

Toegang: gratis  
Een gezellig feest met o.a. Waylon en 

Kraantje Pappie. 

Profronde Surhuisterveen 
 – dinsdag 31 juli – vanaf 12:00 –  

Toegang: gratis  
Tijdens de profronde is in Surhuisterveen een 
gezellige braderie! Ook kunt u op een terrasje 

kijken naar de profronde.  

Friese ballonenfeest Joure 
– woensdag 25 juli t/m zondag 29 juli – 17:00 

– 00:00 – Toegang: gratis 
Per avond stijgen er maximaal 35 
luchtballonnen op. Er is ook een 

foodtruckfestival aanwezig en een kidsveld 
met DJ. 

 
Foodfestival Surhuisterveen 

– zondag 29 juli – vanaf 13:00 – Toegang: 
gratis 

Dit belooft een gezellige dag te worden. 
Diverse ondernemers uit de regio laten zich 

van hun culinaire kant zien. Foodfestival PrikMar Grou 
– zondag 29 juli – 12:00-22:00-  

Toegang: gratis 
Tijdens PrikMar spelen er toffe bands en dj’s 
terwijl de bezoekers lekker genieten van een 

hapje en een drankje. 

 Jaarmarkt en vlooienmarkt Norg 
 – dinsdag 31 juli – 9:00-16:00  

– Toegang: gratis 
In Norg is een gezellige jaarmarkt en 

vlooienmarkt te vinden. 


