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Zaterdag: De Boerendag

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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Plezier voor de hele familie tijdens de 30ste Paardendagen
Op 25, 26 en 27 juli vormen de sfeervolle Friese dorpen Driezum en Wâlterswâld
weer hét bruisende middelpunt voor iedereen die van gezelligheid geniet. De
organisatie is er wederom in geslaagd om van deze Paardendagen het mooiste
evenement van Fryslân te maken.

Donderdag: Nacht van de Paardendagen

Traditiegetrouw starten de Paardendagen op donderdag met de hindernisverkenning voor de deelnemers aan het Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon op vrijdag. Daarna barst het feest los. Om te beginnen is iedereen
van harte welkom op donderdagavond in de feesttent bij de Nacht van de
Paardendagen. Diverse bekende artiesten zullen op het podium verschijnen,
met als topper Corry Konings. En ken jij de Doelleazen? Met hen wordt het
sowieso een topavond.

Vrijdag: De Paardenmarathon

Het Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon levert altijd een geweldige
dag op met veel indrukken en gezelligheid. De fantastische aankleding van de
hindernissen en de adembenemende ambiance maken een bezoek aan Driezum
en Wâlterswâld voor veel mensen meer dan waard. Tip van de organisatie: neem
uw fiets mee, zodat u de gehele route van de paardenmarathon kunt volgen.
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De Boerendag: De gezelligste familiedag van het jaar

Op zaterdag 27 juli kan jong en oud
zich vermaken op de Boerenmarkt
met ruim vijftig standhouders. Maar
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Bewonder de kampioenen
Driezum-Wâlterswâld is al sinds
jaar en dag de trotse gastheer
van de jaarlijkse Rundveekeuring van Noord-Friesland en de
provinciale Geitenkeuring van
Fryslân. Ook PKV Frisia Dokkum
organiseert sinds jaar en dag een
show tijdens de Boerendag. Kenners en liefhebbers komen van
heinde en verre om de kampioenen te bewonderen.
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De Friese cowboys komen langs!
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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,
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De Paardenmarath
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12 t/m 17 jaar € 8,00 v.a. 18 jaar € 12,50. Parkeren is GRATIS.
Dagkaarten Boerendag op zaterdag
Navigatieadres: Foarwei 31a, Wâlterswâld (Voorweg 31a, Wouterswoude). 12 t/m 17 jaar € 8,00 v.a. 18 jaar
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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
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