
Eveneminten yn Fryslân Simmer 2019 
 
Skûtsjesilen SKS 2019  Skûtsjesilen IFKS 2019 
27 july  :Grou (start)   10 augustus :Hylpen 
29 july  :De Feanhoop   11 augustus :Starum 
30 july  :Earnewâld   12 augustus :Heech 
31 july  :Terherne   13 augustus :Sleat 
  1 augustus :Langwar   14 augustus :Ychtenbrêge (rêstdei) 
  2 augustus :Ealahuzen   15 augustus :Ychtenbrêge 
  3 augustus :Starum    16 augustus :De Lemmer I 
  5 augustus :Wâldsein   17 augustus :De Lemmer II (finale)  
  7 augustus :De Lemmer I 
  8 augustus :De Lemmer II   
  9 augustus :Snits (finale)   
 

Keatsen 2019 
11 maaie :Hilversum - FBA alle kategoryen (Kv “Melle Veenstra”) 
10 juny  :Frjentsjer - Bûnspartij / NK 
17 - 21 juny :Harns  - Lanenkaatsen 
31 july  :Frjentsjer - PC Heren 
  7 augustus :Wommels - Freulepartij 
21 augustus :Weidum - PC Dames 
 

Fierljeppen 2019 
  6 july  :Drylts  -Twakamp  Hollân - Fryslân 
27 july  :It Heidenskip -Nat. Fierljep Manifestaasje 
  7 augustus :Drylts  -Fryslân Cup 
10 augustus :Winsum -Frysk Kampioenskip 
31 augustus :Zegveld -Ned. Kampioenskip 
 

Fytsen 2019 
fan   2 july ôf :Wolvegea -fytsfjouwerdaagse 
fan   8 july ôf :Burum  -Lauwersland fietsvierdaagse 
fan 16 july ôf :Assen +7 oare -Drentse Fiets4daagse 
fan 13 aug. ôf :Appelskea -fytsfjouwerdaagse 
fan 26 aug. ôf :Ljouwert -âlvestêdefytsfiif(5)daagse 
 

Wettersport Algemien 2019 
31 maaie :Akkrum - Eneco Sinneboatrace 
  2 - 11 aug. :Snits  -SneekWeek 
  7 augustus :Snits  -Hurdsyldei 
21 - 23 juny :Lemmer -Fiskerijdagen 
28  - 31 aug. :Harns  -Fiskerijdagen 
29 augustus :Balk  -Gondelfeart 
30 augustus :Aldeboarn -De 74ste Gondelfeart 
18 - 26 oktober :Warkum -Fiskerijdagen, Strontrace, Liereliet  

 



Oare eveneminten yn Fryslân 2019 
 

           28 maaie -1 juny:Ljouwert  -73ste Alvestêdekuiertocht 
 10 juny  :Boalsert -Fyts Alvestêdetocht  
24 - 25 maaie :Ljouwert -Frysk Strjitte Festival 
14 - 23 juny :Skylge  -Oerol Festival 
26 - 29 juny :Boalsert -66ste Heamieldagen 
26 - 29 july :De Feanhoop -Feanhoopfestival 
24 july  :De Jouwer -Boerebrulloft 
17 - 21 july :De Jouwer -Ballonfeesten 
20 en 21 sept. :Droegeham -50ste Gondelfeart op Tsjillen 
26 septimber :De Jouwer -Joustermerke 
  3 oktober :Boalsert -Bolletongersdei 
 

Sjoch ek op www.hetfriesehart.nl  en op www.friesland.nl foar alle oare 
eveneminten yn Fryslân 

 
Iepenloftspullen yn 2019 

De Tynje 
Stifting iepenloft de Tynje presintearret “Wit jim mem it wol!” (Frij nei musical 
Mama Mia). It stik wurdt spile op 22, 24, 25, 28, 29 maaie en op 1 juny. De 
foarstellings fine plak by ‘Theeschenkerij de Ulesprong’. Bliuw op ‘e hichte fan de 
lêste berjochten hjiroer fia webside www.iepenloft.frl of www.sidt.nl 
 
Snakkerbuorren 
Yn Snakkerbuorren sil de teaterbewurking fan it wrâldferneamde ‘Of mice and 
men’ fan John Steinbeck as iepenloftspul opfierd wurde yn it iepenloftteater op de 
Doarpstún. “Fan mûzen en mannen” giet oer de bysûndere freonskip tusken 
George en de geastlik beheinde Lennie. De mannen ha in grutte mienskiplike 
dream dy’t se nettsjinsteande alle tsjinslaggen yn it libben besykje yn stân te 
hâlden. “Fan mûzen en mannen” is rau en leafdefol, humoristysk en oangripend. 
De spyldata binne 26, 28 en 29 juny en 3, 4, 5 en 6 july. Bliuw op ‘e hichte fia 
webside www.iepenloftspulsnakkerbuorren.nl  
 
Kollumersweach 
“NIENKE”, wurdt spile troch it Masquerade Theater op 21, 22, 23, 28, 29 en 30 

juny oan de Foarwei 183 yn Kollumersweach.   It giet oer it libben fan Sjoukje 
Maria Diderika Troelstra-Bokma de Boer... Wa??? Sy is de skriuwster fan Afke's 
Tiental, miskien kinne jimme har better as Nienke van Hichtum. Yn it stik sjocht 
men twa libbens, dat fan Nienke en dat fan Afke mei har bern. Ynformaasje op 
webside www.masqueradetheater.nl  
 
NB 
Op dit stuit (febrewaris 2019) is noch net alle ynformaasje beskikber. It lêste nijs 
omtrint alle iepenloftspullen yn Fryslân fine jo op www.iepenloftspullen.nl 
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