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Hierbij de zomereditie van de nieuwsbrief van De Frije Wiken.
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-De wike fan de Frije Wiken
Vernieuwde website
De website van De Frije Wiken is geheel vernieuwd.
De toegankelijkheid van de website is verbeterd en de overzichtelijkheid is
beter tot zijn recht gekomen.
Bent u benieuwd breng dan een bezoek aan: www.defrijewiken.nl
Landschap en cultuur
De Frije Wiken heeft zich tijdens een bijeenkomst van
de Streekagenda bereid gevonden om in de vorm van
een ‘pilotproject’ te onderzoeken hoe alle organisaties
die in een bepaald gebied actief zijn er met elkaar
voor kunnen zorgen hoe ‘landschap en cultuur’ met
elkaar verweven kunnen worden.
Om hier handen en voeten aan te kunnen geven
wordt hiervoor in samenwerking met het middelbaar (Nordwin college) en
hoger onderwijs (Van Hall) in Fryslân een onderzoek uitgevoerd met als
subdoel: hoe kan een gebied zich beter profileren en bekender maken bij
de toerist en de bezoekers van het gebied.
Om deze gegevens in kaart te brengen wordt er door de leerlingen van
het Nordwin College een belevings- en bewustwordingsonderzoek
uitgevoerd met de volgende vraagstellingen.
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wat vinden inwoners van hun eigen woonomgeving.
wat weten de inwoners van (de historie van) het landschap.
wat vinden recreanten/bezoekers van het landschap van de Frije
Wiken
wat weten recreanten/bezoekers van (de historie van) het
landschap?

Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken wordt er vervolgens
een studieopdracht voor leerlingen van Hall een strategie ontwikkeld
voor de communicatie en marketing.
Digitale fietsroutes
Een tweede pilot dit jaar is een project waarbij
wordt samengewerkt met De Friese Wouden en het
bedrijf izi.TRAVEL. izi.TRAVEL ontwikkelt apps
waarop allerlei routes worden geplaatst.
Vanuit de Frije Wiken zullen er in eerste instantie vier routes worden
ontwikkelt. Deze routes zullen worden voorzien van allerlei informatie over
het gebied.
De wike fan De Frije Wiken
De wike fan de Frije Wiken is dit jaar van 6 augustus tot
12 augustus.
Tijdens deze week zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden. Ook onze
dorpen vallen onder De Frije Wiken en we roepen dan ook de inwoners op
om aan de diverse activiteiten mee te doen.
Bent u niet op vakantie dan ……zeker de moeite waard.
Zondag 7 augustus: Mountainbikerit
Startplaats: MFG De Kompagnije te Jubbega
Starttijd: 9.00 uur. Afstand: 30 en 50 km
Deelname € 3,-Zondag 7 augustus: Openluchtsamenkomst
openlucht theater Sparjebird
De openlucht samenzang voor jong en oud in het mooie bos van
Sparjebird op zondag 6 augustus. Er worden bekende liederen
gezongen en een korte overdenking gehouden door ds. Piet Hulshof uit
Jubbega. Verder is er een optreden van zangeres Janna Eijer en
cornamusespeler Henk Nijsing. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur.
Voor en na de dienst is er gratis koffie. Voor de kinderen zijn er leuke
activiteiten. Er is een tribune voor 300 zitplaatsen. Mocht de houten
tribune zitplaats u te ongemakkelijk zitten dan kunt u een stoel
meenemen.

Dinsdag 9 augustus: Fietstocht van 30
of 50 kilometer (uitwijkdatum bij
slecht weer donderdag 11 augustus)
De Frije Wiken biedt in haar dorpen en
omgeving prachtige cultuur- en historische
bezienswaardigheden. Voor de echte
cultuurliefhebber zijn de volgende, soms
eeuwenoude plekjes in het gebied zeker
het brengen van een bezoekje de moeite
waard.
Startplaatsen:
 Coop supermarkt Brouwer
Nieuwehorne
 Minicamping Singel
Jubbega
 Hotel Lunia
Oldeberkoop
 De vergulde turf
Gorredijk
Starttijden vanaf 10.00 tot 13.00 uur. Deelname € 3,-Vrijdag 12 augustus: Nachtwandeling
Start: MFG De Kompagnije Ericalaan 24 te Jubbega
Afstanden: 9 en 16 kilometer
Starttijd: 23.00 uur. Deelname € 3,-(tip: zaklamp meenemen)

