28 april 2018

24 maart Opening Landart-Expositie LINEN YN STÊD, Galerie Heechsicht, Indijk, 14.00 uur
25 maart Toneelvoorstelling Sterke Froulju*, Ponkje, 15.00 uur
28 april Opening watersportseizoen met Dekdweilorkesten, MFC plein 13.00-18.00 uur

2 juni
15-17 juni
21 juni
29 juni - 8 juli
1 juli
12 augustus
13 augustus
14 augustus
20+21 augustus

Feestelijke opening Galerie LYTS, Midstrjitte, 15.30 uur
Wâldseiner Wykein, div. activiteiten, ’s avonds muziek, feesttent Loswâl
Muziektheater “ZOUT WEST”*, theatergroep Sult, passantenhaven, 20.00 uur
Kunst aan de Ee, expositie 10 dagen kunst in voorm. ASR gebouw
Muzyk op Yndyk, nabij strandje Indijk, 14.00 uur (alleen bij droog weer)
Muziekfestival Skûtsje Live op MFC plein, 17.00-23.00 uur
Skûtsjesilen: SKS wedstrijd te Woudsend, Indijk, 14.00 uur
Skûtsjesilen feest, vanaf 15.00 uur bij Café-restaurant De Watersport
Skûtsjesilen: IFKS wedstrijden Heegermeer en Slotermeer

Friese Sleepbootdagen

5 en 6 mei 2018

Expositie KinderKunst Woudsend + Onthulling ‘t Kofschip

11 mei 2018

8+9 september Open Monumentenweekend, molens en kerken geopend, za 10.00-17.00 uur
9 september Festival “Monumenten, Muziek en Meer. . .”, zo 12.00-18.00 uur

15 juni - 17 juni 2018

WEKELIJKSE ZOMERACTIVITEITEN
Elke zaterdag

Molens geopend, 10.00-17.00 uur

Elke zaterdag + zondag

LINEN YN LÂN/YN STÊD, Indijk, 11.00-17.00

Elke zaterdagmiddag

VIP tour Woudsend*, 14.00 uur

7 juli t/m 8 september

Elke zaterdagmiddag

Beide kerken geopend, 13.30-17.00 uur

7 juli t/m 9 september

Elke donderdagmiddag

Boerenmarkt, 11.00-17.00 uur

19 juli t/m 23 augustus

Op afspraak voor groepen

Dorpswandeling met gids (Kuierke)

Op afspraak voor groepen

Excursie Natuureiland De Gouden Boaiem*

Woudsend – watersportdorp
met gezellig centrum,
unieke steegjes, winkeltjes,
eetgelegenheden, havens, campings,
galerieën, excursies, dorpswandeling.
Nieuw: Passantenhaven Woudsend
met overdag gratis aanleggen

Feestelijke muzikale opening van het watersportseizoen met
dekdweilorkesten. Doorlopende muziekoptredens op het MFC-plein
bij de passantenhaven met kraampjes en kinderattracties.
Van 13.00 tot 18.00 uur.
Dekdweilfestival.nl

5 en 6 mei 2018

5 - 6 mei Friese Sleepbootdagen, beide dagen vanaf 11.00 uur
5 - 6 mei Expositie KinderKunst Woudsend, voorm. ASR-gebouw 12.00-17.00 uur
5 mei Onthulling ‘t Kofschip KinderKunst Woudsend
11 mei At the Watergate, Europees jeugd muziek festival, 11.00-18.00 uur
19 mei Beide kerken geopend, Pinksterweekend, za 13.30-17.00 uur
21 mei Fietselfsteden-festival, bij rotonde Garage Bote Pietersma, vanaf 11.00 uur

Opening watersportseizoen met dekdweilorkesten

indien in bedrijf
24 maart t/m 30 september

21 juni 2018

Meer dan 60 klassieke sleepboten en opduwers liggen afgemeerd aan
de Iewâl. Twee dagen lang braderie, muziek, motoren, old-timers,
molens, kerken geopend en oude winkeltjes in de Midstrjitte. Speciaal
voor jongeren is er het Technoplein met veel aandacht voor technische beroepen; bezoek de “Technobiel”.
Friesesleepbootdagen.nl

Gedurende vier jaar maakten 160 kinderen van Woudsend kunstwerken over het leven in Woudsend. Tevens onthulling van
“’t Kofschip”; een schip gevlochten met wilgentenen en onderdeel van
de KinderKunstroute. Dit kunstwerk wordt 10 meter lang, 3 meter
hoog en vormt het baken van de dorpshaven.Kinderkunstwoudsend.com

At the Watergate - At the Waters of Woudsend
Van 8 tot 11 mei 2018 komen zo’n 6.000 jonge musici uit heel Europa
naar Sneek en omliggende plaatsen voor de 13e editie van het
European Youth Music Festival. Op vrijdag 11 mei komen ruim 400
jonge muzikanten naar Woudsend om in het dorp optredens te
verzorgen. In totaal ca. 12 orkesten/groepen.
Atthewatergate.com

Wâldseiner Wykein
Feestweekend op de Loswâl. Drie dagen lang tal van activiteiten voor
jong en oud in en nabij de feesttent. Programma: Elke avond muziek,
een spelmiddag, playbackshow, Slach om ‘e Driuwpôlle, tentdienst,
superbingo, etc.
Waldseinerwykein.nl

Muziektheater “Zout West”
Theaterproductie van Theatergroep Sult, opgevoerd op een ponton
bij de nieuwe passantenhaven. Aan het humoristische en muzikale
stuk zullen, naast de vaste spelers van Sult, ook vele lokale acteurs,
zangers en muzikanten meedoen.
Kaarten: Theatergroepsult.nl

info: VVV 0515 - 442464
info: www.goudenboaiem.nl

* Vooraf opgeven, zie websites. Wijzigingen voorbehouden.
;

Meer informatie :
www.touristinfowoudsend.nl
www.woudsendonline.nl
QR-code:

website with translation
in different languages
WoudsendPromotie@gmail.com

29 juni - 8 juli 2018

Kunst aan de Ee

10 dagen, 60 kunstenaars en diverse workshops op 3.700 m2
expositieruimte. Schilderijen, keramiek, glas, staal, brons en nog vele
andere technieken. Openingstijden: op zaterdag en zondag van 11.0017.00 uur. Overige dagen van 13.00-17.00 uur. Op vrijdagavond
geopend van 19.00-22.00 uur.
Kunstaandeee.nl
Wijzigingen voorbehouden

WoudsendPromotie@gmail.com

