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Het historische erfgoed gaat dit jaar hand in hand met duurzaamheid
en werken aan een groenere wereld. Langs de met vlaggetjes
versierde route vind je bijzondere plekken met kunst en creatieve
activiteiten. Voor nummers zie achterkant programmaboekje.
1-2: Bij de Karmel in het plantsoen is een expositie waarbij de
boom centraal staat en de vogeltjes fluiten. Je kunt hier samen
met een textielkunstenaar meewerken aan een te gekke creatie met takken en bladeren.
8-9-10: Op de hoek bij De Jager/Omke Jan kun je in een Fries
jacht van de Stichting Friese Tjottervloot meevaren en staat
alles in het teken van zeilen als een duurzame (water-)sport en
kun je ervaren waarom zeilen zo tof is.
13: Bij Mole ’t Lam worden biologische granen gemalen voor
o.a. brood en pannenkoeken. In de molenwinkel zijn er diverse
lekkernijen te krijgen en vind je ook de VVV/De Smaak van
Water voor info, nautische producten en cadeauartikelen van
het Wereld Natuur Fonds.
13-14: De Kamp is voor deze dagen de ‘Sokkenstraat’ waar we
de straat opvrolijken met een expositie van de leukste maar
vooral héééle gekke oude of eenling sokken.
14-15: In de tuin van de Sint Michaelkerk brengt de tentoonstelling “Slow Fashion” misschien wel een gesprek op gang over
duurzame mode. Een selectie kledingstukken laat zien hoe onze
voorouders gekleed waren en zorgvuldig en bewust omgingen
met hun kleding. Kleding werd gekoesterd en hergebruikt.
23-24: Bij de Loswal staat de bedrijvigheid van Woudsend hoog
in het vaandel. Naast de schepen, scheepsbouw en scheepvaart zorgde ook de zeepfabriek “De Zwaan” aan de overkant
van de Welle voor economische dynamiek. Met zeep & wol
maken we daar zachte en knuffelbare stenen. Doe je mee?
23-24: Aan de passantenhaven is een karton-kunstexpositie
van verschillende kunstenaars uit het dorp in een tent. Laat je
verrassen door origineel hergebruik en recycling.
En….wie weet, komen er onderweg nog een paar spraakmakende
figuren op je pad: kabouters op zaterdag en monniken op zondag.
Bij de restaurants in het dorp worden “specials” geserveerd. Informeer eens
naar de bijzondere gerechten en drankjes buiten de gewone kaart!

