
Bloed, zweet en ideeën

We waren al langer opzoek naar van die hele lelijke lam-
penkappen. Na ongeveer 18 kringloopwinkels, garage-
verkopen en dergelijke te hebben bezocht, hebben we 
eindelijk genoeg lampen. Samen worden ze opgehangen 
in onze prachtige treurwilg bij het strandje. Michiel heeft 
een mooie bomenwijsheid voor dezelfde boom gemaakt 
en Mark en Jacob hebben samen een betonnen opstap 
gemaakt voor het toiletgebouw. Heb je trouwens het 
waarschuwingsbordje bij de ingang ook al gespot? 
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Heech tiid foar de simmer! (Hoog tijd voor de zomer!)

In de oude sigarenfabriek ‘Cuba’ aan de Waterhoenstraat 
in Sneek runt Barry Diphoorn Lewinski, een culinair po-
dium waar altijd wel wat gebeurt. In een ongedwongen 
sfeer kun je smaakvol en puur eten en genieten van  
muziek, dans en ontmoetingen. De authentieke elemen-
ten van het gebouw in combinatie met charmante vin-
tage meubels maakt Lewinski tot de grootste huiskamer 
van Sneek. Op www.lewinski.nl lees je wat er maande-
lijks zoal te doen is. Een aanrader deze leuke combi van 
food & podium, waarbij een menu(kaart) niet bestaat!  
Het eten is altijd een verrassing! Naast het programma 
zijn elke maandag de deuren geopend voor ‘Aan Tafel’. 

Na reservering schuif je voor €10 aan voor een lekkere 
eetcaféhap!  
Benieuwd? Check de site of bel Barry: 06-12 04 52 71.

Geniet nooit met mate..

Voor de agenda

Van 19 t/m 26 augustus strijden ruim 60 authentieke skûtsjes 
op Friese Meren om het IFKS Kampioenschap 2017. 
Op 22 augustus is het wedstrijdveld het  
Heegermeer en bruist het  
in Heeg van de  
gezelligheid. 

http://www.lewinski.nl
http://www.lewinski.nl
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Nienke werkte vroeger bij botenbouwer Hoora, en je 
weet wij hebben poly-valken van Hoora. Dan begrijp 
je wel dat we blij verrast waren, toen we Nienke in haar 
eigen winkel tegenkwamen. En wat voor een winkel! 
Een houten scheepsloods vlakbij Sneek vol vintage, in-
dustriële en andere prachtige spullen uit verre landen. 
Ze heeft alles zorgvuldig ingekocht en let vooral op de 
arbeidsomstandigheden. Inmiddels heeft Loodz88 al 
in een aantal bekende interieurbladen gestaan. Een 
pareltje dat zeker de moeite van je bezoek waard is. 

Loodz88 is elke zaterdag geopend van 10 tot 17 u. 
en is gevestigd aan de Buorren 88 in Uitwellingerga.

Volgend jaar is het in heel Friesland één groot 
feest. Dan zijn we de Culturele Hoofdstad 2018 
en bruist het van de activiteiten. Ook deze maand 
zetten we er weer in de spotlights. 

Giant Steps wordt een ongekend hoogtepunt in 2018. 
Op 16, 17 en 18 augustus bezoeken de iconische 
reuzen van het Franse theatergezelschap Royal de 
Luxe het Friese land. Vanaf de Afsluitdijk trekken de 
gigantische reuzen Friesland in richting Leeuwarden. 
Het is de eerste keer dat de iconische reuzen, die soms 
boven kantoorgebouwen uit zullen steken, in Neder-
land te zien zijn.  De reuzen brengen een eerbetoon 

aan de Afsluitdijk, die zo’n enorme impact op Friesland 
en de rest van Nederland heeft gehad. Met kranen en 
meer dan 200 vrijwilligers, vrachtwagens en meer is 
de voorstelling logistiek een enorme klus! We zijn heel 
benieuwd en onze verwachtingen zijn buitengewoon 
hoog. Als er één project is dat je in 2018 echt niet mag 
gaan missen, dan is het dit wel!

Must Go!

Loodz88, vintage, industrieel & werelds!

Friesland krijgt reuzen op bezoek!

Strip!
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