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The Sky is the Limit!
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PLEZIER VOOR DE HELE FAMILIE
TIJDENS 28E PAARDENDAGEN
Op 27, 28 en 29 juli vormen de sfeervolle Friese dorpen Driezum en Wâlterswâld
weer hét bruisende middelpunt voor iedereen die van paardensport geniet. De
organisatie is er wederom in geslaagd om van de 28e editie van de Paardendagen het mooiste evenement van Fryslân te maken. Met een groot aantal internationale topshows beloven de Paardendagen hét zomerse hoogtepunt voor jong
en oud te worden.
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Donderdag: Nacht van de Paardendagen
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De krokodil van Ferry Torrez - Durf jij het aan?
Dacht je dat krokodillen alleen in de dierentuin te zien zijn? Niets is minder waar! Ferry
Torrez neemt de meest bijzondere reptielen
mee naar Wâlterswâld. Je staat oog in oog
met een krokodil en ontdekt de geheimen van
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ister Weisheit uit Duitsland hun kunsten vertonen. Europa’s
draadartiesten doen jong en oud versteld staan van een
oogte die je letterlijk doet duizelen.

PLEZIER VOOR DE HELE FAMILIE
TIJDENS 28E PAARDENDAGEN
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Anne Krüger - Harmony in Black & White

Zaterdag: De Boe

Paarden, honden, geiten en eenden; het lijken dieren die je
tegenkomt tijdens een gezellige middag op de kinderboerderij. Maar Anne Krüger bewijst al enkele jaren dat zij met
deze dieren een fantastische show kan geven. Anne Krüger
en haar 16-jarige dochter Carla van dierenschool Degenerhof uit Duitsland laten het publiek versteld staan tijdens de Paardenkrachtenshow.
In de show tonen ze de spectaculaire samenwerking tussen mens en dier. Entertainment van het hoogste niveau, waar de bezoekers volop van kunnen genieten.
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VERKOOPINFO: De Paardenmarathon op vrijdag is vrij toegankelijk.
Dagkaarten Boerendag op zaterdag incl. shows en feesttent: t/m 11 jaar gratis,
22-06-17
16:23toeganke
De Paardenmarathon op vrijdag
is vrij
12 t/m 17 jaar €8,00 v.a. 18 jaar €12,50. VERKOOPINFO:
Parkeren is GRATIS.
Dagkaarten Boerendag op zaterdag incl. shows en feesttent: t/m
Navigatieadres: Foarwei 31a, Wâlterswâld (Voorweg 31a, Wouterswoude).
grafische verbeelding

12 t/m 17 jaar € 8,00 v.a. 18 jaar € 12,50. Parkeren is GRATIS.

Navigatieadres: Foarwei 31 A, Walterswald (Voorweg 31 A, Wo
Doe uw voordeel bij de VOORVERKOOPADRESSEN:
Primera v/d Weg, Winkelcentrum Damwâld
VOORVERKOOPADRESSEN: Primera v/d Weg Winkelcentrum Da
Boekhandel “ Het Vergeet Mij Nietje” Haadstrjitte 20 Feanwâlden
Boekhandel “ Het Vergeet Mij Nietje” Haadstrjitte 20 Feanwâld
Zuivelhandel Groenewoud, Kavelwei 29 Broeksterwâld
Zuivelhandel Groenewoud, Kavelwei 29 Broeksterwâld
Café Us Thús, van Sytzamawei 6 DriezumONLINE via de website www.paardendagen.nl
ONLINE via de website www.paardendagen.nl
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Donderdag: Nacht van de Paardendagen
Vrijdag: De Paardenmarathon
Zaterdag: De Boerendag

Op 27, 28 en 29 juli vormen de sfeervolle Friese dorpen Driezum en Wâlterswâld
weer hét bruisende middelpunt voor iedereen die van paardensport geniet. De
organisatie is er wederom in geslaagd om van de 28e editie van de Paardendagen het mooiste evenement van Fryslân te maken. Met een groot aantal internationale topshows beloven de Paardendagen hét zomerse hoogtepunt voor jong
en oud te worden.

De Paardenmarathon
Traditiegetrouw starten de Paardendagen op donderdag met de hindernisverkenning voor de deelnemers aan het Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon op vrijdag. De fantastische aankleding van de hindernissen en de adembenemende ambiance alleen al maken een bezoek aan de marathon op vrijdag
de moeite meer dan waard. Tip van de organisatie: neem uw ﬁets mee zodat u
de gehele route van de Marathon kunt volgen.
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