Tips voor een beter leven:

gratis

zomeruitjes 2013
VOOR WIE DE VAKANTIEPERIODE EENS GOEDKOPER WIL OF MOET
DOORBRENGEN, HEEFT MIJN GEHEIM EEN OVERZICHT GEMAAKT VAN DIVERSE
GRATIS ZOMEREVENEMENTEN IN HET HELE LAND. KIES JE FAVORIETEN EN
TREK EROP UIT!

EK Zandsculpturen Festival (NH)

Fit for Free Wednesday Night Skate (ZH)

29 juli - 9 augustus (te zien tot november)
Het Nationale Zandsculpturenkampioenschap in Zandvoort is
een festival waarbij kunstenaars uit heel de wereld schitterende
beelden maken van speciaal sculptuurzand. Op verschillende
plekken in Zandvoort verrijzen beelden van ongeveer 3 bij
3 meter en 3,5 meter hoog. Dit jaar is het thema ‘Sagen en
Legenden’. www.vvvzandvoort.nl

24 juli - 28 augustus
Duizenden skaters rollen op woensdagavonden tussen 24 juli
en 28 augustus door de Rotterdamse straten. Het gaat om een
tocht van 13 kilometer voor skaters, rollerskaters en inliners.
Beetje ervaring is wel aanbevolen, want een pauze zit er niet in.
Na elke tocht is het twee uur lang feest met activiteiten zoals
een rollerdisco en skate demo’s. Zin in een sportief uitstapje?
Dan is dit een mooie kans om Rotterdam op een bijzondere
manier te verkennen. www.rotterdamfestivals.nl

Havenvistijn (NH)
10 augustus
Het Havenvistijn op Texel is ooit begonnen als promotiedag
voor de visserij. Tijdens het festival valt dan ook van alles te
zien wat met visserij te maken heeft. En het is natuurlijk een
mooie gelegenheid om allerhande soorten vis te proeven.
Plaatselijke vissers en plaatsgenoten bakken en roken die dag
diverse vissoorten van de Texelse vloot. Ondertussen galmen
muziekklanken over het eiland en kunnen kinderen creatief aan
de slag. www.havenvistijn.nl

Vuurwerkfestival Scheveningen (ZH)
15 - 17 augustus
Groot fan van vuurwerk? Dan is het Internationaal
Vuurwerkfestival Scheveningen zeker de moeite waard.
Vuurwerkteams uit allerlei landen wereldwijd strijden tegen
elkaar om de mooiste show. De vuurwerkshows zijn vanaf
de boulevard goed te zien. Iedere avond worden er twee
afzonderlijke vuurwerkshows gegeven. Let op: bij sterke wind
kan het festival worden afgelast uit veiligheidsoverwegingen.
www.vuurwerkscheveningen.nl
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Cross Culture (UT)
14 juli
In 2013 viert de Domstad de Vrede van Utrecht, de stad heeft
deze zomer dan ook veel in petto. Zo ook Cross Culture. Het
Utrechtse Griftpark verandert in het weekend van 13 en 14
juli in een dansparadijs. Op 13 juli moet je een kaartje kopen
voor entree maar op 14 juli is de entree gratis. Jong danstalent
laat zich die dag zien, maar ook artiesten met internationale
uitstraling. Kijk je ogen uit tijdens de skatecontest of dans mee
tijdens de dansworkshops. Stilstaan is in ieder geval geen optie!
www.culturelezondagen.nl

Rijnweek Rhenen (UT)
6 - 13 juli
De stad Rhenen staat in de maand juli een week lang op z’n
kop. Het is de zestiende editie van de gratis toegankelijke
feestweek. Elke avond staan er tijdens de Rijnweek bekende
artiesten op het podium, er is een kinderfestival, een
motortoertocht en dagelijks is de kermis geopend. Zowel
overdag als in de avonduren is er voor ieder wat wils in de stad.
Fan van een Hollandse avond? Dan mag je de vrijdagavond
zeker niet missen. Zaterdagavond staan bekende artiesten op
het podium zoals Miss Montreal en Van Velzen, maar ook… een
mystery guest. www.rijnweek.nl

Maarkelse Meutdag (OV)

Limburg Festival (LB)

30 juli
In het Twentse dorp Markelo gaan tijdens de Maarkelse
Meutdag alle winkeliers de straat op met hun artikelen. Zo’n
tachtig kramen worden in de Grotestraat uitgestald.
Aan deze Maarkelse Meutdag gaat een stukje historie vooraf.
Het gehele centrum staat dan namelijk in het teken van
‘meuten’. Dat wil zeggen: dans, zang en drank. Vroeger was er
namelijk veel rivaliteit tussen inwoners van de buurtschappen.
Kwam er iemand op vreemd grondgebied, dan moest die
persoon eerst meuten voordat die erdoor mocht. Oftewel:
dansen, zingen en drinken. Dat belooft wat… www.markeloinfo.nl

7 - 11 augustus
Altijd al willen ontdekken of theater iets voor je is? In Limburg
wordt het Limburg Festival gehouden om mensen in contact
te brengen met kwaliteitstheater. Daarom is een vijfdaags
internationaal theaterevenement in het leven geroepen. Allerlei
voorstellingen vinden plaats op diverse locaties. Een aantal
voorstellingen zijn betaald, maar enkele zijn ook gratis te
bezoeken. Wil je eens op een laagdrempelige manier theater
aanschouwen, dan is dit je kans!

Tropical Day (OV)
3 augustus
Het marktplein in Haaksbergen wordt voor het evenement
Tropical Day omgetoverd tot een heerlijk strand. Vooral voor
de kinderen is het een mooie gelegenheid om zich onder te
dompelen in deze grote zandbak. De hele dag worden er
strandspelletjes gedaan. Dans- en zanggroepen trekken die dag
door de stad en ’s avonds ontstaat er een feestje in tropische
sferen. Met mooi weer is dit een perfect uitje voor het hele
gezin. www.vvvhaaksbergen.nl

www.vvvmiddenlimburg.nl/agenda of www.limburgfestival.nl

Vertelfestival (LB)
4 - 7 augustus
Het Monseigneur Nolenspark is de thuisbasis van het
vertelfestival in Maastricht. In het park worden fabelachtige
verhalen verteld. Van de ochtend tot laat in de avond zullen
vertellers hun fabels laten horen. Kinderen én volwassenen
hangen aan hun lippen. In de middagen is het park voor
kinderen en hun (groot)ouders gereserveerd. Een gevarieerd
programma voor alle leeftijden. In de avonden vinden er ook
speciale activiteiten voor volwassenen plaats. www.vertelfestival.nl

Visserijfeesten (ZL)
2 - 4 augustus
De visserijfeesten vormen het gezelligste evenement van
Zeeland. Drie dagen lang feest in Breskens met optredens van
bekende Nederlandse artiesten, bands en straatmuzikanten.
Maar het draait niet alleen om muziek. Op het programma staan
ook een grote braderie, twee kermissen, een rommelmarkt en
attracties voor de kinderen. Bij de visserijfeesten hoort verder
nog een rondvaart, een kijkje op een vissersschip en natuurlijk
een lekker visje op z’n tijd. www.visserijfeesten.nl

Mosseldag Yerseke (ZL)
17 augustus
Wil je de liefde voor de zee wel eens proeven? Dan is de
Mosseldag in Yerseke de moeite waard. Echte liefhebbers van
zeebanket komen hier zeker aan hun trekken. Maar het blijft
niet alleen bij eten. Tijdens deze dag heb je ook de kans om het
bijzondere leven in Yerseke eens van dichtbij mee te maken.
Hoe bewoners van het dorp aan de Oosterschelde leven van
de visserij en wat de vangst van oesters en mosselen precies
inhoudt. Kortom, het gevoel van Yerseke heel dichtbij.
www.mosseldagyerseke.nl
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Palm Parkies (NB)

Festival Art Carnivale (GR)

Schommelfestijn & Waterspektakel (FL)

9 juli - 20 augustus, elke dinsdag
Live muziek in het Reeshofpark, dat is Parkies Tilburg. Strijk dus
neer voor een relaxed avondje in het gras, vanaf 19.30 is het
park toegankelijk. Artiesten als V.O.F. de Kunst, Ape not Mice
en Level Six treden gedurende de avonden op. Palm Parkies is
een gratis evenement dat plaatsvindt op verschillende plaatsen
in het land. Zo staat Parkies met een divers muziekprogramma
op overige dagen van de week in andere plaatsen zoals
Roosendaal, Bergen op Zoom, Dordrecht en Breda.

12 - 13 juli
Tien schommelteams die met elkaar strijden om 24 uur
lang de schommel in beweging te houden. De opbrengst
van de schommelmarathon gaat naar een goed doel. In de
aanloophaven van Zeewolde is ook van alles te doen, zoals
wateractiviteiten voor kinderen met een stormbaan, zeephelling
en een plonsbadje. Op een drijvend podium in de haven treden
allerlei artiesten op. Op zaterdag krijgt lokaal talent de kans om
podiumervaring op te doen. www.schommelfestijn.nl

www.parkies.net

19 - 21 juli
Een heus familiefestival, dat is Festival Art Carnivale in
Steendam. Muziek, theater, kunst en workshops komen
samen op dit zomerse festijn. Voor kinderen worden allerlei
activiteiten georganiseerd zoals workshops, maar ook spellen
als touwtrekken, hoefijzer gooien en totempalen bouwen. Aan
de oevers van het Schildmeer is ook ruimte voor een rondvaart,
markten en verschillende acts. Voor sommige optredens worden
kaartjes verkocht, maar de toegang tot het festivalterrein is
gratis. www.artcarnivale.nl

Totaalfestival (NB)

Waterbei Straattheaterfestival (GR)

23 - 28 juli
De naam Totaalfestival zegt ’t al. In het Kempische dorp Bladel
in Brabant wordt een compleet feestprogramma aangeboden.
Voor muziekliefhebbers is dit de plek waar je moet wezen, maar
tegelijkertijd wordt er ook voor kinderen van alles bedacht om ze
te amuseren. Vul dit programma aan met lekker eten, kunst en
animatie en het Totaalfestival is rond. En zoals ze dat in Brabant
zeggen: de inkom is gratis. www.totaalfestival.nl

23 - 24 augustus
Voor de vierde keer vindt het Waterbei Straattheaterfestival
plaats in Winschoten. Nu al wordt gesproken van
spraakmakende surprises en topacts tijdens het evenement in
de Groningse plaats. Heb je altijd al eens willen leren steltlopen,
met vuur willen spelen of willen gochelen? Dan krijg je tijdens
Waterbei de kans. Daar leer je namelijk de kneepjes van het vak
kennen tijdens workshops van professionele instructeurs en
artiesten. www.waterbei.nl

16 - 19 juli
Een groot feest, dat is de Nijmeegse Vierdaagse. Fanatieke
wandelaars moeten er wat kilometers voor over hebben. Maar
ook het publiek kan zich vanaf de zijlijn heel goed vermaken.
Het evenement trekt ruim 1 miljoen bezoekers. Meer dan 200
muziekoptredens vinden plaats in de stad. Evenementenpleinen
worden ingericht en bij cafés treden allerlei artiesten op. Een
evenement dat je een keer mee móet maken. Als wandelaar of
als publiek. www.4daagse.nl, www.vierdaagsefeesten.nl

Culemborg Blues (GD)
23 - 24 augustus
Alweer voor de twintigste keer: muziekfestijn Culemborg Blues.
Het staat bekend als één van de grootste gratis bluesfestivals
van Nederland. De historische binnenstad staat vol met
buitenpodia met daarop talloze bluesartiesten. Ook wordt er een
Bluesmarkt gehouden waar diverse kramen met interessante
waren worden uitgestald. Voor vrijdagavond moet een kaartje
worden gekocht maar de zaterdag is gratis toegankelijk.
www.culemborgblues.nl

Fierljepwedstrijden (FR)
13 juli
Voor de Friezen onder ons is het wellicht een bekend fenomeen:
fierljeppen. Een uniek evenement om eens te gaan bekijken.
Fierljeppen is een soort polsstokverspringen over een sloot.
Achter het gemeentehuis van het Friese dorpje Burgum ligt
tussen de bomen de fierljepaccommodatie van Burgum. Op
13 juli zijn daar de officiële eerste klasse fierljepwedstrijden.
Deze wedstrijden staan in het teken van de ‘Kenings- en
Keninginnetitel’. Aanbevolen wordt om op tijd te komen,
want het trekt veel publiek. www.vvvlauwersland.nl

Horizontoer (FR)
2 - 11 augustus
Horizontoer: een zeilend festival langs de Waddeneilanden. In
tien dagen reist het gezelschap langs vijf eilanden. Met zo’n 320
voorstellingen, kun je wel zeggen dat er voor ieder wat wils is.
Het draait om straattheater voor jong en oud, van aanstormend
talent maar ook van doorgewinterde artiesten. Maar ook aan
muziekacts, kinderactiviteiten en workshops is geen gebrek.
www.horizontoer.nl
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8 - 10 augustus
Wat ooit in Dronten begon als klein evenement op een
boerenwagen is inmiddels uitgegroeid tot een drie dagen
durend feest. De Meerpaaldagen bestaat uit een popfestival
met bekende artiesten en allerlei activiteiten voor jong en oud.
Daarnaast is er ook een gezellige braderie, een rodeostier, een
schminkplek voor de kinderen en 24 uur paalzitten voor de
geïnteresseerden. www.meerpaaldagen.nl

Boerderijenfestival (DR)
31 juli
Ga eens naar het Drenthse monumentendorp Orvelte voor het
unieke Boerderijenfestival. Hier ga je terug in de tijd en kun
je meemaken hoe het er op de boerderij aan toe ging jaren
geleden. Maar ook het hedendaagse boerenleven komt aan
de orde. Op het Boerderijenfestival zie je hoe ganzenhoeden
en schapendrijven in z’n werk gaan. Oude ambachten worden
uitgevoerd en streekproducten worden gegeten.

WIN!

nu een van deze
5 exemplaren

www.boerderijenfestival.nl

Vliegerfestival (DR)
15 - 18 augustus
Tijdens het Vliegerfestival in Emmen zie je vliegers in allerhande
vormen en kleuren. Deelnemers uit verschillende landen komen
er speciaal voor naar Emmen. Vaak met heel bijzondere vliegers,
bijvoorbeeld in de vorm van dieren zoals beren, apen, tijgers
en olifanten. Zelfs een vlieger in de vorm van een inktvis van
48 meter! Het festival bestaat dit jaar 25 jaar, het thema is dan
ook Jubileum Festival. Aan de Grote Rietplas kun je ook onder
begeleiding leren hoe op de juiste wijze te vliegeren.
www.s-v-e.nl

Mijn Geheim mag 5 exemplaren weggeven
van dit boek van Stephanie Bakker, Nathalie
Paak en anderen.
Wil je daar kans op maken? Mail dan vóór
23 juli 2013 een leuke tip voor een uitstapje
naar acties@mijngeheim.nl. Vermeld in de
onderwerpregel ’MG1314 uitstapje’. En
vergeet ook niet je adresgegevens in de mail
te zetten. Meer info?
Kijk op: www.kidsproofvakanties.nl

Tekst: Lobke Kapteijns - Foto: iStockphoto

Nijmeegse Vierdaagse (GD)

Meerpaaldagen (FL)
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