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Meer informatie : 
www.touristinfowoudsend.nl 

www.woudsendonline.nl 
 

QR-code:  
website with translation  

in different languages 

 

Woudsend – watersportdorp 
 

met gezellig centrum,  
unieke steegjes, winkeltjes,  

eetgelegenheden, havens, campings,  
galerieën, excursies, dorpswandeling. 

 

Nieuw: Passantenhaven Woudsend 
met overdag gratis aanleggen 

 

           
                                                          

 
  

                                                                                             
 
 

 28 april Opening watersportseizoen met Dekdweilorkesten, MFC plein 13.00-18.00 uur 
 5 - 6 mei Friese Sleepbootdagen + Expositie KinderKunst + Onthulling ‘t Kofschip    

 11 mei Muziekfestival At the Watergate, twee podia in Woudsend, 11.00-17.30 uur 
 15-17 juni Wâldseiner Wykein, div. activiteiten, ’s avonds muziek, feesttent Loswâl 
 21 juni Muziektheater “ZOUT WEST”*, theatergroep Sult, passantenhaven, 20.00 uur 
 29 juni - 8 juli Kunst aan de Ee, expositie 10 dagen kunst in voorm. ASR gebouw 
 

19 juli t/m 23 aug. Boerenmarkt met gratis vaartochtje, 6x op donderdag, 11.00-17.00 uur 
  12 augustus Muziekfestival Skûtsje Live op MFC plein, 17.00-23.00 uur 
  13 augustus Skûtsjesilen: SKS wedstrijd te Woudsend, Indijk, 14.00 uur 
 13 augustus Skûtsjesilen feest, vanaf 15.00 uur bij Café-restaurant De Watersport 
 20 augustus Skûtsjesilen: IFKS op het Heegermeer, Indijk, starts 09.15+11.00+12.45+14.30 uur 
 21 augustus Skûtsjesilen: IFKS op het Slotermeer, starts 09.15+11.00+12.45+14.30 uur 
 

 8+9 september Open Monumentenweekend, molens en kerken geopend, za 10.00-17.00 uur 
 8 september Karmelconcert, orgel en trompet, 17.00 uur in De Karmel 
 9 september Festival “Monumenten, Muziek en Meer. . .”, zo 12.00-18.00 uur 
 9 september Opening KinderKunstroute 
 9 september Open middag PKN De Karmel  (o.a. film, zang, goochelaar), 11.00-17.00 uur 
 27 oktober Nacht van de Nacht Woudsend, 19.00-21.00 uur 
 

 

                                                                                                         * Vooraf opgeven, zie websites. Wijzigingen voorbehouden. 
 

 

                                                 
 
  
  

 

   
 
 
 

                                                                                                         WoudsendPromotie@gmail.com                                                

 

  WEKELIJKSE ZOMERACTIVITEITEN 
 

Elke zaterdag  Molens geopend, 10.00-17.00 uur  indien in bedrijf 
 

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 donderdag   Boerenmarkt + gratis vaartocht, 11.00-17.00 uur    19 juli t/m 23 augustus 
 
Op afspraak voor groepen  Dorpswandeling met gids (VVV Kuierke)                      info: VVV 0515 - 442464 
 

Op afspraak voor groepen Excursie Natuureiland De Gouden Boaiem* info: www.goudenboaiem.nl 
 
Elke zaterdag + zondag  Galerie Heechsicht+LINEN YN LÂN, 11.00-17.00  24 mrt t/m 30 september 
 

Elke zaterdag + zondag Galerie Iris Anders Mooi, 13.00-17.00 uur 19 mei t/m 9 september 
 

Elke zaterdag + zondag Galerie LYTS, 11.00-17.00 uur  10 juni t/m 26 augustus 
 

  

 

24 maart - 30 sept. 

 
 

Dorpswandelingen 
 

 
 

6 x op donderdag 
 

 
 
 
 
 

 

Activiteiten camping 
 

 
 

12 augustus 2018 
 

 
 

13 augustus 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8+9 september 2018 

  

 

 

Land art project “LINEN YN LÂN – LINEN YN STÊD” 
Geïnspireerd door het werk van Mondriaan is in Indijk (ca. 4 km vanaf 
Woudsend) een fascinerend land art project neergelegd. In een ruit-
vorm zijn greppels als lijnenpatroon gegraven. In 2018 is het project 
aangevuld met LINEN YN STÊD. Dit alles in het kader van Culturele 
Hoofdstad Leeuwarden-Friesland.            Openingstijden: Heechsicht.nl  
 
VIP tour Woudsend en VVV-Kuierke 
Op zaterdagen kunt u deelnemen aan de VIP tour; een dorps-
wandeling met gids en vaartocht. Info en opgave: irisandersmooi.nl 
De VVV-dorpswandeling “’t Kuierke” is te boeken voor groepen vanaf 
8 personen, hiervoor neemt u contact op met het VVV 0515 - 442464.    
 
Boerenmarkt + gratis vaartochtje 
Gezellige themamarkt in het centrum van Woudsend vanaf 19 juli tot 
en met 23 augustus elke donderdag van 11.00 tot 17.00 uur.  
Markt en activiteiten staan in het teken van het boerenleven op het 
platteland met verkoop van verse streekproducten. Met muziek, 
kinderactiviteiten en een gratis vaartochtje.     Facebook: Boerenmarkt   
 
Recreatieprogramma De Rakken 
Door Aquacamping en jachthaven De Rakken worden voor hun gasten 
bijna dagelijks diverse activiteiten georganiseerd. Bij de activiteiten op 
dinsdag (10.00 uur knutselen), woensdag (19.30 uur bingo) en 
donderdag (19.30 uur film)  zijn ook de kinderen uit het dorp van harte 
welkom. Plaats: Dorpshuis MFC “De Driuwpôlle”.                    DeRakken.nl 
 
Muziekfestival “Skûtsje Live” 
Op de zondag voor het jaarlijkse SKS skûtsjesilen bij Woudsend 
organiseert het jeugdhonk samen met het dorpshuis MFC “de Driuw-
pôlle” het muziekfestival “Skûtsje Live”. Met Coverband Lynx, 
Jelmer de Vries, All tha Fokk & DJ Eric-S en DJ Lazy Jack. 
Van 17.00 - 23.00 uur.                                  Facebook: Woudsend Events 
 
Skûtsjesilen - SKS Wedstrijd in Woudsend 
Veertien skûtsjes (oude vrachtschepen) strijden in een competitie van 
elf wedstrijden om de kampioenswimpel. De competitie start dit jaar 
in Grou op zaterdag 4 augustus. Maandag 13 augustus komen alle 
schepen naar Woudsend om de wedstrijd op het Heegermeer (Indijk) 
te zeilen. Beleef dit typisch Friese evenement.                 Skutsjesilen.nl 
 
Monumentenweekend Woudsend 
Monumenten (molens en kerken) gehele weekend geopend. Op 
zondag wordt het Muziekfestival “Monumenten, Muziek en Meer” 
gehouden met live muziek in kerken, bij molens en horeca. 
Kunstmarkt, kinderplein, KinderKunstroute, vaartochtjes, treintje etc. 
 
Wijzigingen voorbehouden                                               WoudsendPromotie@gmail.com 
 


