
Een lekker luchtig rokje of korte broek om de billen. 
Armen & buik gehuld in een warme jas. Dat is septem-
ber, de maand die ons altijd weer verrast!

Make it a September to remember

In september
…  is het ’s avonds tijd voor een gezellig kampvuur,  zo’n  
 moment om elkaar mooie verhalen te vertellen
…  is het fijn wandelen en genieten van de natuur in al  
 haar kleuren
…  maak je prachtige foto’s met het gouden herfstlicht
…  zoek je met je kinderen naar paddestoelen, eikels,  
 kastanjes en nootjes
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Vaarwel augustus, hallo september!

In de leukste winkelstraat van Leeuwarden, de Sint 
JACOBsstraat -hoe kan het ook anders- vind je een 
prachtige winkel: ByOni, de modewinkel van de Frie-
se topontwerpster Moniek Miedema. Ontwerpen van 
Moniek Miedema zijn uniek, exclusief, duurzaam en super 
comfortabel Of je nu werkt, uit eten gaat of lekker een 
boek leest op de bank, je ziet er sjiek en vrouwelijk uit. 
Heerlijk toch!?  De winkel van Moniek is gevestigd op 
nummer 2-4. Over kleding gesproken, wij zijn wel  
nieuwsgierig naar jouw ideale campingoutfit.  
Ga jij voor comfort of kies je voor je dagelijkse kloffie?  
Stuur je ons een foto? 

De Tip van Hans (en wie kent Hans nu niet...)

Hans Laseur, een van onze vaste 
kampeerders en dol op Friesland, 
heeft een pracht van een toeristi-
sche tip: Doe de 8 van Grou! 

Een fietstocht van 35 of 45 km.  
De fietstocht leidt je rond het  

Nationaal Park De Alde Feanen. Minstens 8 pontjes 
kom je tijdens deze route tegen. De schippers, allemaal 
vrijwilliger, brengen je met plezier naar de overkant! 
Informeer eens bij het VVV van Grou of het Toeristenbu-
reau te Earnewâld naar deze route en de vaartijden van 
de pontjes. Beslist de moeite waard!

De lievelings winkel van onze oudste dochter Judith!
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Volgend jaar is het in heel Friesland één groot 
feest.  Dan zijn we de Culturele Hoofdstad 2018 
(LF2018) en bruist het van de activiteiten. Elke 
maand zetten we alvast een activiteit in de schijn-
werpers. Voor september 2018 is dat De Stormrui-
ter.
Dit theaterstuk is een weergaloos spektakel van 100 
Friese paarden, met zangers en acteurs uit Friesland en 
daarbuiten. Het vertelt het verhaal over onze eeuwige 
strijd tegen het water en de bijzondere ontstaans- 
geschiedenis van het Friese paardenras. De samen-

stelling en regie is in handen 
van Jos Thie, bekend van de 
legendarische theaterspek-
takels op locatie, zoals ABE, 
Peer Gynt, Orfeo, Kening 
Lear en Faderpaard en - niet 
te vergeten zijn samenwerking met Jochem Myjer en 
dj Armin van Buuren. Speciaal voor LF2018 maakt hij 
deze bewerking van het boek Der Schimmelreiter van 
Theoder Storm, een klassieker uit de Duitse literatuur. 
Dat belooft wat!

In de prachtige notaristuin in Jorwert hangt een ‘smû-
ke’ sfeer. Tegelijk zijn de verwachtingen hooggespan-
nen, openluchtspelen zijn in Friesland een bekend 
fenomeen. Het jaarlijks terugkerende Iepenloftspul 
van Jorwert is een van de populairste en misschien wel 
het oudste (sinds 1954) en staat garant voor kwalitatief 
hoogstaande producties. Dit jaar spelen ze It Foarfal. 

De voorstelling gaat over het aangrijpende verhaal van 
de 15-jarige Kristian die het syndroom van Asperger 
(een vorm van autisme) heeft. De jongen kent b.v. 
alle priemgetallen tot 7507 uit zijn hoofd, maar weet 
zich geen raad met kleine grapjes en dubbelzinnige 
opmerkingen. It Foarfal is een komisch drama en een 
thriller ineen. 

Van 2 tot 30 september staan verschillende voorstellin-
gen gepland. Kaarten voor dit niet te missen  
openluchtspektakel kun je bestellen via de website
iepenloftspuljorwert.nl of telefonisch tussen 19 en 
20 uur op telefoonnummer: 06-31408946.

Must Go!

De Stormruiter, het paradepaardje van 2018!

Als je Kristian in je hart sluit, zal hij je de ogen openen

Strip!
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