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“ Dit is niet
Discovery Channel,
dit is je eigen land!”
Jelle Bos over het
beleven & ontdekken
van de regio.
pag. 5-8

“ De wereld aan je voeten”
Ga op expeditie in eigen provincie.

IN GESPREK MET LOCALS
Locals nemen je mee op reis.

HIER MOET JE ZIJN GEWEEST
Ontdek alle unieke hotspots
in Friesland.

DARK SKY PARK
Twee van de wereldwijd 41
Dark Sky Parken liggen in
Friesland. pag. 42

Huh! Kâld Kletske?
Keld Klets, Kalde Klets, Kold Kletske….
we horen het allemaal.
Maar wat betekent Kâld Kletske nu eigenlijk?
Eigenlijk zegt het gewoon wat het is:
een koude klets. Een koud biertje dus.
En je kunt bijna overal in Friesland
genieten van Kâld Kletske.
#hétfriesebier

INHOUDSOPGAVE
Friesland ontdek je met Kâld Kletske
Als hét Friese biermerk zijn wij “grutsk” op Friesland.
Want voor een wereldse ervaring hoef je niet ver te reizen.
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Daarom nemen wij je graag mee op expeditie en laten we je genieten
van de provincie zoals je nooit eerder deed!
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40

Laat je inspireren door Friesland, want Friesland is gewoan spesjaal!
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#friesbierdrinkjehier

Bucketlist
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Ontdek hotspots en unieke plekken buiten de gebaande paden.

“ S u p p en d do o r h et Fr i es e l a n d s c h a p s t a
j e letter li j k o o g i n o o g m e t
de p a a r den en ko ei en i n d e w e i ”

AV ON T UUR
Meer avonturen ontdek je op de
etiketten van Kâld Kletske Weet.

What’s SUP
Spiegelgladde meren, verlaten kanalen en brede
waterwegen met kalm rustig water die dwars door de
weilanden gaan. Onze koeien kijken er niet meer van op
als je over het water komt suppen. Ook in de steden is
het heerlijk om even een rondje op je board te doen.
Wist je dat je nog veel meer kan doen op een SUP board?
Je kunt gezellig je kind meenemen of je hond, suppen is
erg rustgevend! Of misschien kies je voor een fanatieke
work-out, laat je je gedachtes varen tijdens SUP board
Yoga of sluit je de week af met de fridaynight SUP.

Ga Fierljeppen!

R

Wat doe je als fierljeppen je passie is? Juist, dan zorg
je dat de hele wereld kan zien en ontdekken waarom
fierljeppen zo gaaf is. Zo ontstond de Fierljeppolder.
Bezoek het Fierljepmuseum in Noardburgum en kom alles
te weten over het ontstaan en de ontwikkeling van het
fierljeppen. Uitgekeken in het museum? Waag dan zelf
de sprong! En, als je er toch bent bezoek dan ook zeker
de klompenmakerij en het klompenmuseum.
Die liggen er praktisch naast!

“De N e d e r la nd s e v er ta l i n g :
P o ls s t o kv e r s p r i n g en ”
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Jelle Bos
Lauwersoog, Jelle is een ondernemer met een eigen Rederij, Watertaxi

“ Je hebt in de wereld: Yellowstone NP, Great Barrier Reef,
Himalaya, de Chinese Muur én de Waddenzee”

Service, Waddenpaviljoen De Noorman, BMS maritieme bergingservice
én Beleef Lauwersoog. Hij is een enthousiaste promoter van de regio.
Jaren geleden zag hij al de potentie. “Ik wil mensen laten ontdekken hoe
bijzonder hun eigen regio of land is. Een prachtig gebied, weg van de massa.
Wij hebben hier namelijk echt unieke locaties. Vijf nationale parken!
En daar zitten wij met zijn allen midden in. Het Nationaal Park
Lauwersmeer, Nationaal Park Schiermonnikoog, het Unesco Werelderfgoed
Waddenzee en De Friese Wouden. Hiervan is vooral Unesco Werelderfgoed
echt heel uniek. Je hebt in de wereld: Yellowstone NP, Great Barrier Reef,
Himalaya, de Chinese Muur én de Waddenzee. En vooral met die laatste
doen wij véél te weinig.”
In 2009 werd de Waddenzee: Unesco Wereld Erfgoed. “Daar moeten we
wat mee!”, dacht Jelle. Hij kwam tot de conclusie dat er niks te doen was
op de Waddenzee. Je kon het werelderfgoed niet beleven. Hij kocht
middenin de crisis zijn eerste rondvaartschip, een rib en een Defender,
welke hij heeft opgeknapt en waarmee hij activiteiten is gaan ontplooien.

JELLE BOS (41), ONDERNEMER

Wat ik belangrijk vind is dat gasten niet alleen kijken, maar het Wad echt beleven.
Je merkt dat de mensen dynamischer, ad-hoc, sneller, en avontuurlijker willen.
En wel NU! We willen dáárheen! Linksaf! Rechtsaf!
En dat kun je met die kleinere boten heel goed. Dat is gaaf.
Jelle biedt dus geen rondvaart aan over de Waddenzee. Nee je gaat echt de zandplaat op. Of beter gezegd, naar de bodem van de zee, want 3 uur later loop je hier
onderwater. Schepje mee en op zoek naar het leven op het wad. “Maar vlak de
Noordzee ook niet uit!”
“Mijn favoriete trip is daarom ook, vanuit Lauwersoog, een rondje om
Schiermonnikoog. Want wie heeft ooit Schiermonnikoog vanaf de Noordzijde gezien?
Daar heb je kraakhelder water en er zijn nauwelijks mensen. Kijk eens wat een
fantastisch gebied het hier is. Vanaf zee zo tussen die eilanden naar binnen varen
naar de meanderende kreekjes en de binnenlanden. Dat is gewoon hier! We gaan
met die rescueboten de Noordzee op en steken de hand onder water: wat is het
water hier helder. Je hebt gewoon 20 meter zicht. Het is niet voor niets een favoriete
sportduiklocatie voor wrakken. Dan varen we tussen Schiermonnikoog en
Schiermondzand een zeegat in. Daar is geen scheepvaart. Er is niks. Maar wel hele

Ook op avontuur?
Neem dan een kijkje op de
website van Beleef Lauwersoog
en beleef jouw nieuwe
herinnering!

diepe geulen. Dan ligt de neus van zo’n rubberboot op zo’n plaat en de achterkant in
zo’n 6 meter diepe water. Dus super steil. Hier kom je vissen, dolfijntjes en tuimelaars
tegen. Echt fantastisch! We gaan dus naar plekken die je nog voor jezelf kan hebben:
Een unieke reis of trip als echte beloning voor jezelf.”
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“ Dit is niet Discovery Channel,

dit is je eigen land!”

Jelle geniet vooral als mensen keurig opgemaakt en voorzichtig aan boord komen. Daarna
komt door de beleving het pure van mensen boven. Koud, nat en helemaal los. “Ooh, dat was
gaaf!” Hoe slechter het weer, hoe enthousiaster mensen er uitstappen. En daarna lekker
opwarmen bij de open haard van De Noorman op de pier van Lauwersoog...
"Want kijk nou goed hè. Dit is niet Discovery Channel, dit is je eigen land!
Zeehonden zijn gewoon 2 meter lang hè. Killers, roofdieren. Je ziet ze dan met
honderden bij elkaar op de zandplaat liggen."”
Ook bij restaurant De Noorman, op 3 meter van de (Wadden)zee, doet Jelle het op zijn
eigenzinnige manier. “Ik zie veel ondernemers met een hele mooie zaak, maar ravigotte vanuit
zo’n kant-en-klaar emmertje, dat vind ik persoonlijk niet kunnen. Je moet ‘shinen’ in elk
detail, prikkelen. Daarom presenteer ik de kibbeling in een mooi rieten mandje met een
krantje. We gebruiken geen oliebollenbeslag, maar een heerlijk tempurabeslag voor het
krokante jasje. Met een homp citroen en zelfgemaakte ravigottesaus. En dan genieten, het
liefst bij ons in het haventje of op de pier waar de vis net vers binnen is gebracht. Dat is
vakantie. Dat moment wil je delen, niet dat plastic bakje. Het is maar een klein verschil,
maar je wilt toch goede kwaliteit vis ook goed presenteren!
Op tv zag ik een of andere hipster met een mooi baardje. Storm of Splinter heette hij...ofzo...
Die gaat dan met een of ander hip T-shirt staan te vertellen over zijn macrobiotische
supermarkt, enzo. Dan denk ik, dat hebben wij hier ook, maar dan staat het gewoon
langs de weg, zoals bij boer Teake in een zelfbedieningskraampje. Het is hier puurder!
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Pompen of Verzuipen
Het UNESCO Werelderfgoed Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer is
het grootste functionerende stoomgemaal ter wereld en bestond
in 2020 al 100 jaar.
Het grootste stoomgemaal ter wereld maakt indruk. In de enorme
machinehal staan vier stoommachines met daaraan gekoppeld
vier machtige vliegwielen, die nog steeds operationeel zijn.
De stoommachines en vliegwielen drijven acht ronde pompen
aan die per dag ongeveer zes miljoen m 3 water
verplaatsen. Na zes uur opstarten en opwarmen
draait de bijna 100 jaar oude machine op volle
toeren. En dat is een fantastisch gezicht.
Kom jij dit antieke bouwwerk bezichtigen?

Meer culturele hotspots ontdek je op de
etiketten van Kâld Kletske Ljocht.

CULT UUR

“Een magi strale
bel ev i ng van stoom ,
ar ch itect uur en w ater”

Writer's Block
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Ontdek Writer’s Block Street art in Leeuwarden.
Op meerdere plekken in de stad, gratis te bekijken.

st

Grote en kleine muren zijn het canvas van

re

gerenommeerde Friese en internationale

et

graffiti-kunstenaars.

ar
t

Wil je weten op welke plekken je dit kunt bekijken?
Bekijk de QR code:

,
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Anke Bijlsma
"Frisia non cantat, de Fries zingt niet”, noteerde de Romein Tacitus.
Dat zou je toch niet zeggen wanneer je door de provincie rijdt: Ieder dorp
heeft minstens één kerk. Sterker nog: Friesland heeft de grootste
kerkdichtheid van Nederland! En in kerken wordt gezongen. Althans, er
werd gezongen. Veel godshuizen worden nu niet meer door de
kerkgemeenschap gebruikt. De prachtige oude gebouwen zijn vaak wel te
bezichtigen en vertellen een verhaal. Van oude Romaanse kerkjes tot aan
ontwerpen die gebouwd zijn rond begin 1900 (Rotterdamse school).
Soms krijgen deze een nieuwe bestemming. Een voorbeeld hiervan is
Theaterkerk Nes. Dit noordelijkste theater aan de vaste wal, een kwartiertje
rijden vanaf Dokkum, is in 2018 opgericht door Anke Bijlsma.
Anke woont op een grote boerderij in Nes, dichtbij het
prachtige kustdorp Paesens-Moddergat. Deze boerderij ‘Grut Winia’
bewoont ze samen met kunstenaar Gerrit Breteler en zoon Hylke. Op het
erf lopen honden, katten, kippen en er zwemmen eenden in de gracht.
Jarenlang stond ze als actrice op de planken in een mede door haar
opgericht theatergezelschap ‘Ach, mea culpa’. Het brengen van cultuur
dichtbij de mensen, is een van haar drijfveren. Het belang van culturele
dynamiek in Noordoost Friesland is groot. Het geeft een meerwaarde voor
de leefbaarheid en het draagt bij aan de gastvrijheid voor de bezoekers.

ANKE BIJLSMA, DIRECTEUR THEATERKERK,
UITVOEREND PRODUCENT & COLUMNIST

Vanuit Theaterkerk Nes ontwikkelt Anke Bijlsma culturele producties
en evenementen, een voorbeeld is de internationale
fototentoonstelling: Nachtwacht360. Ook vindt hier ieder jaar,
halverwege april, de ’Ids de Beerlezing’ plaats met bekende sprekers
zoals Geert Mak en Mart de Kruif, daarnaast zijn er veel concerten
en theatervoorstellingen. Het Friese landschap daar moet je wat
mee. Het inspireert de cultuurmakers om prachtige voorstellingen

Neem eens een kijkje
op de website van
Theaterkerk Nes voor
meer evenementen.

te maken waarbij het landschap dient als decor, maar ook als
figurant. De Wadopera bijvoorbeeld, die het verhaal van Peter
Grimes verteld. Geschreven door Benjamin Britten trekt de opera

Hylke Breteler

duizenden bezoekers. Ook Opera Spanga produceert al sinds 1989
op eigenzinnige wijze opera ` s en operafilms in het plaatsje Spanga,
het Verona van Weststellingwerf.
Naast deze professionele producties is er in Friesland een bijzonder
fenomeen: Nergens in Nederland vind je zoveel toneelverenigingen
als in Friesland. Ieder zichzelf serieus nemend dorp heeft een groep
acteurs die onder leiding van een regisseur jaar na jaar, meestal in
de winter, een voorstelling maken. Veelal zijn dit blijspelen. In de
zomer zijn er de openluchtspelen. Dit is ontstaan uit de
dorpsgemeenschap, ‘de mienskip’. ‘Iepenloftspul Jorwert’ is het
meest bekend. Er is zelfs een kinderopenluchtspel, in Easterwierrum.
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De Friese taal wordt door veel inwoners gesproken. De ervaring leert dat men de taal dan
snel verstaat en leest. Het Fries wordt veel gebruikt in toneelteksten en in de muziek. Er is
ook een Friese top100! Al meer dan 15 jaar staat het nummer ‘Op een dag drink je geen
Grolsch meer’ van zanger Gerrit Breteler hoog in deze ranglijst. Het nummer gaat over de
dood van zijn Twentse vader. Gerrit heeft een Friese moeder. Deze ‘roots’ neemt hij mee
in zijn sfeervolle luistermuziek. Hij componeert de muziek en schrijft de teksten, vaak met
filosofische en literaire overpeinzingen, spiegelend op het veranderende landschap.
Naast deze muzikale carrière is Gerrit Breteler kunstschilder. Zijn traditionele wijze van
werken met olieverf heeft hem tot een vakbekwaam gemaakt, met name de portretkunst.
Zijn werken halen de tentoonstellingsruimte vaak niet omdat hij in opdracht werkt. Wil je
zijn atelier bezoeken dan kan je een afspraak maken. Je loopt dan een stal in uit 1768, via
de achterdeur waar je je klompen achterlaat volgens goed gebruik. Deze klompen worden
in Friesland veel gedragen, vaak op het erf. In Noardburgum is te zien hoe deze Friese
klompen gemaakt worden, in de volksmond ‘Scherjontsjes’ geheten. Klompenmuseum
Scherjon bestaat uit een werkplaats, museum en een winkel. Friesland ademt een mix van
historie, cultuur, traditie en natuur. Genoeg zuurstof, wolken en ruimte om te delen.
Een bron van inspiratie. Of zoals Gerrit zingt: Smyt wat ticht sit no iepen en helje lucht en
libben yn. (smijt wat dicht zit nu open en haal lucht en leven in)

Hans Breteler

Uit “Katarsis” van Gerrit Breteler
In libben sûnder wiisheid is in libben sûnder ljocht,
Mar in libben sûnder leafde, is in libben om ‘e nocht.
Lit us dêrom tinke, no it winter wurdt en kâld,
lit us dêrom drinke op wat frede yn de wrâld.
Alles is sa brekber, alles ûnfolslein,
tûzen wurden sprutsen en dêr is neat mei sein.
Treastigje mei wurden, kear de kâlde wyn,
Hoedzje ús foar fallen, tsjin better witten yn.
Vrije vertaling:
Een leven zonder wijsheid is een leven zonder licht,
maar een leven zonder liefde is een leven zonder zicht.
Laat ons daarom denken, nu het winter wordt en koud,
laat ons daarom drinken, op wie aan de vrede bouwt.
Alles is zo breekbaar, alles onvolmaakt,
duizend maal gesproken, de betekenis verzaakt.
Troost je maar met woorden en geef je droefheid zin,

GERRIT BRETELER,

Behoed ons voor het vallen, tegen beter weten in.

SCHRIJVER, KUNSTENAAR & ZANGER
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Wereldreis Friesland Style
Kopenhagen. Ja dat lijkt toch echt op Kopenhagen, maar het is het prachtige
Friese Stavoren. Zo herbergen al onze elf steden geweldige schatten. Kom ze
ontdekken! In Waterland van Friesland wachten zeven ‘schatjes van
stadjes’. Ga bijvoorbeeld op stedentrip in Stavoren, die met deze gekleurde
huisjes in de haven haar eigen ‘Nyhavn’ van Kopenhagen heeft.
Canada. Indian Summer; dé reden voor veel mensen om in het najaar naar
Canada te reizen. Maar wist je dat we in het zuidoosten van Friesland ook
enorm veel bossen hebben die minstens net zo mooi verkleuren?
Hier vind je inspiratie om 24 uur te nazomeren in het andere Friesland!
Venetië. Wist je dat je een rondvaart
door Leeuwarden kunt maken in een
echte Venetiaanse gondel? Je hoeft
hiervoor dus niet naar Italië, maar
ervaart het lekker dicht bij huis en in
stijl door de grachten van Leeuwarden.

Friesland. De wereld aan je voeten.
Friezen zijn grutsk [trots] op hun provincie. Misschien ook wel terecht, want je vindt hier niet alleen de gelukkigste
mensen van Nederland, de Friezen mogen zich ook nog eens tot de gezondste inwoners van Europa rekenen.
Zou er soms wat in het water zitten? Of ligt het aan hun werelds mooie omgeving, die in iedere hoek weer wat anders
te ontdekken heeft? Een zonsondergang zo mooi als op de Malediven, een Canadese Indian Summer om de hoek,
Route 66 met de boot en de ruimte van de Outback binnen fietsbereik. Voor een wereldreis hoef je helemaal het
land niet uit. Je vindt al het moois gewoon in Friesland!

W ERELDREIS

Ontdek alle plekken van deze wereldreis op
de etiketten van Kâld Kletske Pils.
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Mijke Bos

MIJKE BOS (43), FOTOGRAFE

Ik vind het geweldig om van “niets” naar “iets” te werken en zo vernieuwende
beelden te creëren. Fotografie is voor mij de ideale manier om mijn ondernemerschap
en liefde voor beeld te uiten. Ik heb veel mogen reizen en in het buitenland gewerkt.

“ Ik ben gewoon lokaal op wereldreis”

Waaronder 3 jaar in Midden-Amerika. Mijn talenkennis en oprechte interesse in
mensen, helpen mij om makkelijk over de aardbol te bewegen en pure en esthetische
beelden te maken.
Het reizen begon tijdens mijn studie met een stage van een klein jaar in Kenia. Ik was
toen 19 jaar en had daar mijn eerste spiegelreflexcamera. Een uitzonderlijke plek om
te fotograferen. Ik ontdekte daar het werk van Peter Beard wat mij inspireerde om de
zwart wit beelden “Wad Naakt” te maken.

Waarom Friesland?
Ik heb bewust ervoor gekozen, na 20 jaar weg te zijn
geweest, om weer in Friesland te gaan wonen.
Mensen beseffen lang niet hoeveel schoonheid en
rijkdom we hier in onze provincie hebben zoals de
Nationale Natuurparken, Waddenzee UNESCO
werelderfgoed en het Lauwersmeer. Eigenlijk voelt
het alsof ik lokaal op wereldreis ben in regio.
www.mijkebos.com

Wat inspireert je?
De meest bijgebleven beelden die ik heb geschoten zijn toch wel de campagnes waar emotie en
belevenissen centraal staan. Daarnaast vind ik het tof om op een kunstzinnige wijze te fotograferen.
Hiervoor heb ik het project “Wad Naakt” gemaakt, over de kwetsbaarheid van de mens. Er hingen 20
zwartwit beelden in frames van 3x4 meter op diverse plekken langs de zeedijk. Een hele happening
destijds. Zo kijk je op een andere manier naar het Wad en laat je mensen Friesland op verschillende
manieren ontdekken.
Er gebeurt hier zoveel unieks, dat we dat zelf niet altijd beseffen. Wist je bijvoorbeeld dat de beste
aardappelen hier uit Friesland komen en wij daar wereldberoemd mee zijn? Yelmer van der Linden,
een grote Broccoli boer fotografeerde ik voor de Gemeente Noardeast-Fryslân. Dat zijn mooie projecten.
Het ‘werken’ in de regio in beeld brengen op een pure manier.
Het meest magische licht vind ik ver voordat de zon opkomt en nét na zonsondergang. Daar sta ik graag
vroeger voor op. Ga eens naar buiten als de zon net onder is. Sta vroeger op, ga naar buiten als de zon
juist onder is. Er is altijd licht. Of ga er juist op uit als het geen zonnige dag is, donkere, dreigende wolken.
Dat vind ik het mooiste licht. En daar krijg je hier geen genoeg van.

Welke bestemming mis je op onze etiketten?
Als ik zelf een bestemming mocht toevoegen aan een etiket van het Kâld Kletske had ik voor het
Lauwersmeer gekozen met op de achtergrond runderen of Schotse hooglanders.
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Wad to do
Jutten. Ga zelf jutten of bezoek één van de juttersmusea en kom achter de bijzondere
verhalen van de strandjutters op de eilanden. En vergeet uiteraard niet een recyclebare tas
mee te nemen! #plasticsoup
Duik de modder in! Wadlopen moet je een keer gedaan hebben! Onderweg kom je van alles
tegen, je geniet van een prachtig uitzicht en bij de Wadexcursie op Schiermonnikoog word je
door een eilandergids mee op pad genomen. Zo leer je het Wad in één dag kennen.
Laat je meenemen door de wind op Texel. Met een blokart of een quad op topsnelheid over
het strand? Dat kan! Wij hebben het al even voor je uitgetest en we kunnen je vertellen,
het is te gek!
Zeehondjes spotten op de Noordsvaarder. De Noordsvaarder is een dynamisch
natuurgebied, direct gelegen aan de zuidwest zijde van het dorp West-Terschelling.
Je kunt vrijwel direct vanaf de veerboot de Noordsvaarder intrekken. Kijk je vanaf het
strand in westelijke richting over de Noordzee, dan zie je daar op een zandbank
(Engelse Hoek) vele tientallen (grijze en gewone) zeehonden liggen. Werp ook even een
blik op de twee grote duinen die bij hoogwater deels onderlopen, lokaal bekend als
de ‘poortwachters’.

Afsluitdijk
Wadden Center
Wil je met droge voeten het wad
ervaren? Dat kan tijdens een expositie
in het Afsluitdijk Wadden Center.
Leer hier ook meer over de Dutch
Delta Design, de Afsluitdijk,
de Waddenzee en
het IJsselmeer.

De Wadden
Vijf eilanden en een uitgestrekte kust liggen voor je
klaar om te ontdekken. Een dynamisch gebied waarin
je heerlijk tot jezelf kan komen, inspiratie op kan doen
voor de mooiste plannen of gewoon lekker even weg
kan dromen.
Let op: niet geschikt voor bankzitters, bingewatchers,
landrotten, snelheidsduivels, betonvreters,
zondagsrijders, binnenblijvers en mensen die
natuur vies vinden.

Meer avontuur op de wadden ontdek je
op de etiketten van Kâld Kletske Blûn.
Of bekijk de QR code hierboven!

“ Duinen, b o s s e n , h e i d e , g r a s l a n d , je h o e f t er m aar één f i etso f w ande l to ch t v o o r te m a ke n o m h e t a l lem aal teg en te kom en ”

DE WADDEN
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“ K o m o o k e e n s i n d e w i n ter n aar Fr i esl an d .
W e b e l o ve n je: het voel t al s een w ar m e wint e rde ke n”

Vier de winter in Friesland
Kriebelende mutsen en truien,
schaatsen, druppende neuzen, bevroren
vingers en dan met een Kâld Kletske bij een
knapperend haardvuur.
We dromen natuurlijk van knisperende
sneeuwdekens, sneeuwbalgevechten,
meterslange ijspegels en spiegelglad
natuurijs om op te schaatsen.

Truien van Waddenwol Visserstruien .

Natuur in Friesland
Natuurliefhebber? Dan zit je goed in Friesland. Met maar liefst 4
Nationale Parken, de Waddenzee als UNESCO Werelderfgoed én
het Waddengebied onlangs uitverkozen tot ‘Mooiste Natuurgebied
van Nederland’ kun je eindeloos genieten van weidse
landschappen, unieke flora en fauna, heldere wateren en
historische duinterpen.
In Friesland vind je twee Nationale Landschappen: Noardlike Fryske
Walden en Zuidwest Fryslân. Deze gebieden worden gekenmerkt
door zeldzame en uitgesproken landschapskwaliteiten, op zowel
nationaal als internationaal vlak. In deze gebieden kun je heerlijk
fietsen of wandelen. Zo kun je optimaal genieten van de
verscheidenheid aan planten, bomen, vogels en andere dieren.
Ieder landschap met hun eigen unieke vergezichten en activiteiten.

NA T UUR
Meer over onze wonderschone natuur ontdek
je op de etiketten van Kâld Kletske Jiertiid.

“ Ontdek: Nationaal Park Drents-Friese Wold,
Nationaal Park Lauwersmeer, Nationaal Park de Alde Feanen
en Nationaal Park Schiermonnikoog”

Laarzenpad de Houtwiel
Dit laarzenpad voert je 5 kilometer lang
langs het moeras met als extra een fraai
uitzicht op de uitzichtsheuvel. En spot jij de
kudde exmoorpony’s? Het 220 hectare grote
gebied is een belangrijke schakel in het
netwerk van de noordelijke natuurgebieden
in Nederland. Voor honden is deze
wandeling niet toegankelijk.

Twijzelermieden
Een nat gebied van weiden en riet waar
orkesten van vogels spelen en hun
voorstellingen doen. De Twijzelermieden zijn
deel van het grootste coulisselandschap van
West-Europa en het is een aanrader
meerdere gebieden te bezoeken.
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Water
Dat klinkt toch hemels. En dat is het ook. Ondanks dat de zon niet voluit schijnt en het af en toe
regent, voel je je gelijk welkom in het dorpje, waar een kleine ijskar onbemand op straat staat.
Plaatsnaam telt niet meer dan een handvol straatjes met kleine huisjes en wilde bloemen.
Het uitstapje van Rixt en haar gezin start vanaf het terrein van de zeilschool de Morra van zwager
Remco. Vroeger diende het als melkfabriek en die sfeer is er nog steeds. Lichte hallen met oude tegels
dienen als opslag of ontmoetingsplaats voor al de surfers en zeilers. Haar zoons gingen er al vroeg op
les. Het werd hen met de paplepel ingegoten. De jongens vinden het fantastisch om in hun vrije tijd en
in het hoogseizoen over de wateren van Friesland te zeilen of te surfen. Zo kunnen ze hun energie kwijt.

Buiten
Het is al snel duidelijk dat het water en buitenleven een belangrijke rol spelen in hun leven. Jaren
geleden verruilden zij Curaçao voor een oude boerderij in Hemelum. Het werd verbouwd tot een
prachtig woonhuis en een vakantieverblijf. Het ademt die laidback sfeer uit van de Caribbean,
met een hele eigen moderne stijl. Een inspirerende plek om te komen logeren.
De boerderij aan de overkant is de Flinkefarm. Je kunt er tijdens evenementen
winkelen in hun vintagewinkel Sip & Clara, die Rixt samen met haar zus
Claartje runt. Er zijn leuke streekmarkten en Vlooienmarken te bezoeken die
regelmatig worden georganiseerd.
Tekst & beeld:
Mijke Bos & Nynke van Dijk

Kidsproof tip
van Arjan & Rixt:
De Wyldemerk, waar zelfs een
libellenreservaat is, een heerlijke
diverse plek voor jong en oud!

b uiten,
water,
s a m en.

Samen
“We komen graag op dit plekje aan het Morra strand”, zegt Rixt. Je moet het
wel weten, want het staat niet aangegeven. Er loopt een heel smal wandelpad
naar toe. De jongens nemen hun surfspullen mee op de fietskar, Arjan helpt
met het optuigen en Rixt neemt koffie mee en wat lekkers voor een fijne
picknick tussendoor. “Zo doen we het eigenlijk altijd”, zegt Rixt. “Het is een
rustige plek om vanaf daar het water te verkennen op de surfplank, of vanaf
de sup. Ook heerlijk om een lekkere plons te nemen, juist met kleine kinderen.
Het is een mini-strandje en lekker lang ondiep. Af en toe komt er een wandelaar of fietser voorbij, maar verder zit je hier heerlijk rustig”, aldus Rixt. “Na
een dag op het water eten we graag, of halen we iets lekkers bij Ruth van de
Dorpswinkel uit Workum. Haar taartentafels en hartige taarten zijn geweldig!”
Sef (14) en Mart (12) zijn inmiddels al lang
en breed op het water. “Kids heb ik eigenlijk
niet meer”, lacht Rixt. Jelle (16) is nu al
zeilinstructeur en zien we in de verte
lesgeven. “Het zijn pubers! En die doen
graag hun eigen ding, en vooral op hun

ARJAN & RIXT SIERSMA
JELLE (16), SEF (14) & MART (12)

eigen tempo… Ik ben blij dat we het water
hebben. Dat zorgt ervoor dat we samen
dingen blijven doen.”
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Ontdek Kâld Kletske in de Friese horeca, slijterijen,
delicatessenwinkels en supermarkten,
of gewoon lekker thuis op de bank.
#hétfriesebier

Deel je ervaring op:

Foto gemaakt door: Oan Tafel

De Vleermuis in Bolsward
Vleermuizen zijn intrigerende, nuttige dieren die met
hun jacht op insecten cruciaal zijn in het ecologisch
systeem. De vleermuis staat in de Aziatische cultuur
symbool voor rijkdom, geluk en een gezegende
ouderdom. Bij ons symboliseert hij zowel duistere
krachten als een positieve, reddende kracht. Denk aan
de waterspuwers op de gevels van grote kathedralen die
de demonen op afstand houden of aan onze moderne
held Batman. Toepasselijk dus dat deze fontein bij de
afgebrande Broerekerk staat. De trap op de rug nodigt de
bezoeker uit om de vleermuis symbolisch te overwinnen.
En… om zichzelf te overstijgen.

TIP:
Combineer je bezoek aan de
11fountains met een stadswandeling.
Een wandelroute door de elf steden
langs alle highlights die je gezien
moet hebben.

“ Hed end a a g s e ku ns t e na a rs
v ereeu wigen Fr ies l a nd in e l f f o nt ein e n ”
De Elfstedentocht opnieuw uitgevonden. Dat is 11Fountains.
Elf internationaal gerenommeerde kunstenaars sierden in
2018 de elf cultuurhistorische steden van Friesland
met unieke waterwerken. Mist, ijs, stoom, zeewater...
Iedere stad een eigen verhaal. Bekijk de elf fonteinen zelf
tijdens jouw Elfstedentocht. Dat kan ook zonder ijs!

Alle 11fountains ontdek je op de etiketten
van Kâld Kletske Hoppich.

11FOUN T AINS
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Kâld Kletske Galjes
We werken graag met producten uit eigen regio. Een mooi voorbeeld is
de gagel uit de Walden waarmee de Kâld Kletske Galjes wordt
gebrouwen. Gagel is een middeleeuws kruidenmengsel met ritueel
geplukte gagel uit eigen regio. Dit kruidenmengsel (gruit) werd gebruikt
voor de houdbaarheid en smaak voordat hop haar intrede deed.
Het toegekende Wâldpyk keurmerk staat voor streekeigen,
duurzame ontwikkeling in De Friese Wouden.
Onze Galjes is een iets zoetig, donker kastanjebruin bier met mooie
bitterheid. De uitgesproken kruidige, ietwat dropachtige smaak maakt
het een goede keuze voor wie op zoek is naar iets spesjaals.
Zeer geschikt bij een mooie kaas- en of borrelplank.

“ Mythe: Het verhaal wil dat gagel hallucinerend kan
werken, en om dit te vermijden, dient gagel geplukt te
worden door blote heksen bij volle maan.”

Uitkijktoren
Friesland heeft naast terpen ook een aantal
uitkijktorens in minder natuurlijke vorm. Een
mooie manier om het uitgestrekte landschap
van boven te bekijken. Toch wel één van de
letterlijke hoogtepunten van Friesland.

Meer hoogtepunten ontdek je
op de etiketten van Kâld Kletske Galjes.

HOOG T EPUN T EN
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Welkom in Brouwerij Dockum
De eventlocatie van Noord-Nederland. Een zakelijke bijeenkomst, presentatie,
workshop of juist een intieme borrel, besloten diner of spetterend trouwfeest?
Het is allemaal net iets leuker en in een unieke omgeving met lekker eten en de
beste huisgebrouwen speciaalbieren van Kâld Kletske en Dutch IPA.
Bel of mail ons voor meer informatie.
0519 740004 - info@brouwerijdockum.nl

www.brouwerijdockum.nl
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Overnachten in Friesland
Heb je aan één dag Friesland niet genoegen?
Dat begrijpen we maar al te goed! Gelukkig kun je in
Friesland de nacht op talloze manieren doorbrengen.
Boek bijvoorbeeld een van onze hotels of bed and
breakfasts. Ben je met meer? Maak dan een keuze uit
onze leuke groepsaccommodaties of vakantiehuizen.
Of trek de natuur in en neem je tent, camper of caravan
mee naar ons prachtige land of een van de eilanden.
Wat je ook kiest, we beloven je dat het een nacht wordt
om nooit te vergeten.

FRIESLAND S T Y LE
Meer over Friese hotspots ontdek je op de
etiketten van Kâld Kletske Hjerstbok.

Friezen doen alles nét even anders. Net even wat relaxter.
Net even wat logischer. Net even wat gemoedelijker, wat
eigenzinniger, wat langzamer misschien, maar ook wat
‘vrijer’… We doen zo’n beetje alles bijna hetzelfde als in de
rest van Nederland, maar al die kleine ‘net-andersen’ bij
elkaar opgeteld maken Friesland toch compleet anders.
Daarom is ons karakter zo onvangbaar voor veel
Nederlanders. Daarom is Escher niet zomaar een
kunstenaar, Doutzen niet zomaar een model en Sven niet
zomaar een schaatser. De rest van Nederland kan ons en

“ Wij doen het Friesland Style”

onze fratsen maar moeilijk definiëren, omdat wij dingen
nu eenmaal op onze manier doen. Maar geef ons even en
we laten je zien hoe leuk het is om te leven als een Fries.
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Kidsproof tip
van Hotze & Janny:

Buiten
Hotze heeft een eigen bedrijf en is projectbegeleider &
constructeur. Janny past op de kleinkinderen en zorgt er
voor dat thuis alles reilt en zeilt. Het is er altijd een komen
en gaan van vrienden, mensen uit de buurt, kinderen en

Zelf een prachtig veldboeket
plukken, theedrinken en een
klein blotenvoetenpad lopen
bij pluktijn Vreedebest.

b u i t e n,
k i nd e r e n,
s p e le n.

hun kleinkinderen. Het is nooit stil in huize Van Dijk. Om af
en toe de boel de boel te laten, vliegen Hotze en Janny er
ook graag even uit om een lekker stuk te gaan fietsen of uit
te waaien bij de zeedijk. Het liefst komen ze dan bij ’t Skoar,
en de kleinkinderen gaan dan ook graag mee.

HOTZE & JANNY VAN DIJK | (3 VAN DE 9 KLEINKINDEREN)
ILMER (10), FIEVE (8) EN MAES WILLEM (1)
Tekst & beeld:
Mijke Bos & Nynke van Dijk

EN)

Kinderen
“Ik ben dol op mijn kleinkinderen en vind het heerlijk om hier met hun te zijn, de plek waar ik vroeger als klein meisje zelf ook veel heb
gespeeld”, vertelt Janny. Mijn ouders hadden een slagerij en waren veel aan het werk. Als jongste en enige meisje van het gezin, vermaakte
ik me met mijn vriendinnetjes uren hier op ’t Skoar. Vroeger zwommen we hier in de zomer. Heel vroeger stond er zelfs een badhotel.
Daar is helaas niets meer van terug te vinden.

Spelen
Met onze eigen kinderen kwamen we hier vroeger ook graag. Het is hier lekker rustig. En van de dijk rollen, daar kon en kan nog steeds geen glijbaan tegenop. En nu genieten wij er weer zo van om hier met onze kleinkinderen te zijn. Voor de kinderen is het ook leuk om met de
verrekijker van Pake te ontdekken wat er op zee gebeurt. Te kijken naar de vogels en schapen, schelpjes zoeken, wandelen over het Wad en
langs de dijk. Het kost niets maar het zijn onbetaalbare momenten. We nemen altijd een gevulde picknickmand mee, want het spelen maakt
hongerig. Of we rijden erna even door om in Paesens een kopje koffie te drinken bij Yke Muoi. Bij Paesens is het overigens ook prachtig en
geniet je net zo van het Wad als bij ’t Skoar. Het is er alleen net vaak wat drukker.

Cultuur?
Als het weer iets minder is, nemen we ze af en toe mee naar een museum.
Naar bijvoorbeeld de Sûkerei. Het is mooi om te zien hoe verwonderd de kinderen zijn,
wanneer ze zelf zien hoe de mensen in die tijd leefden. Naar een stadje, wandelen, en gebouwen
bekijken daar hebben de oudste jongens ook wel wat mee. Helemaal leuk als ze iets kunnen
beklimmen. In Dokkum is de molen op de woensdagen open om te bezichtigen en te beklimmen!
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De elf steden van Friesland
Waar ter wereld zijn de steden kleiner dan dorpen? In Friesland
natuurlijk. Onze steden danken de titel niet aan het formaat,
maar aan hun historische betekenis. Het zijn de steden van de
dromers die laten zien dat je niet de grootste hoeft te zijn om op
te kunnen vallen en de doeners die bewijzen dat je niet het rijkst
hoeft te zijn om je dromen na te jagen. Het calimero-effect?
Daar doen we niet aan.
Wij zijn klein en zij zijn groot, en dat is bêst genôch.

ELFS T EDEN T OCH T
Meer over onze de tocht der tochten ontdek
je op de etiketten van Kâld Kletske Trijedûbel.

“ It giet oan!”
‘We gaan beginnen’ - legendarische, vaak geciteerde woorden
waarmee Henk Kroes, voormalig voorzitter van de
Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden, in 1997 het
doorgaan van de vijftiende Elfstedentocht aankondigde.

De tocht der tochten
De Elfstedentocht. Misschien wel het meest beroemde evenement
van Friesland. In 1997 werd hij voor de laatste keer geschaatst,
maar de tocht der tochten komt nog ieder jaar voorbij. In de vorm
van fietselfstedentocht, elfstedenwandeltocht, sup 11-city tour,
zwemelfstedentocht en meer. Wil je de tocht zelf ervaren?
Bekijk dan onze bijzondere elfstedenroutes.

Keerpunt Elfstedentocht
Wie de Elfstedentocht een beetje kent, weet dat de schaatsers in het
hart van Dokkum, op het water van de Zijl, na hun stempel via
dezelfde weg teurg naar Leeuwarden. De stempelpost op de Zijl in
Dokkum wordt het keerpunt van de Elfstedentocht genoemd. Breng
je een bezoek aan de Zijl, let dan eens op de bankjes die op de wal
geplaatst zijn. De twee bankjes hebben de vorm van Friese doorlopers. De punt van de schaatsen geeft de richting van de schaatsers
aan. Hoe mooi moet het zijn om hier aan te komen als Elfstedenschaatser, -fietser, -kanoër en tegenwoordig Elfstedenzwemmer? Zo
midden in onze prachtige stad is het ook een plek om even heerlijk
te landen “op de schaats”. En uiteraard een mooi insta-hotspot!
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Discover the dark in Friesland
Ongestoord genieten van de sterrenhemel, wie wil dat nou niet?
De oeh-oeh van een uil in de verte. Krekels in het gras.
Wind langs de daken en golfjes in het water. Je hoort het alleen
wanneer het écht stil is. Wanneer de ondergaande zon de lucht
kleurt en de wereld afkoelt van een lange werkdag.
Dat is het moment om elkaar op te zoeken bij een kampvuur en tot
laat te luisteren naar de mooiste verhalen. Hertjes te spotten in de
schemering. Of de bank te verruilen voor een boomstronk en
ademloos naar de maan te staren. Op een heldere avond kun je
zelfs de kraters tellen!

De tofste plekken in het donker ontdek je op de
etiketten van Kâld Kletske Krêftich.

DONK ER T E

“Nat io naal Park Lauw ersmeer
en de Bo schplaat o p Terschelling,
t w ee van de w ereldw ijd 4 1 Dark Sky P a r ken
liggen gew o o n in Friesland”

Dark Sky Park Lauwersoog
Beleef het nachtelijke luchtruim, vergaap je aan de Melkweg en tel sterren tot je niet meer kunt.
Dit is één van de twee officiële Dark Sky Parken van ons land. Geen felle stadsverlichting
en luchtvervuiling, maar het pure pikkedonker en de sterrenhemel.

Nachtmuziek
Ervaar het donker optimaal met
deze dromerige deuntjes voor de
eenzame avonden, relaxte nachten en
mooie momenten. Deze artiesten
zingen letterlijk de sterren van de
hemel met nummers als ‘Rewrite
the Stars’, ‘Dark Times’
en ‘Saturday Nights’.
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Tim Cuperus
Hallo, ik ben Tim Cuperus en ben de bierbrouwer van Kâld Kletske en Dutch IPA. Ik ben erg trots dat ik het Friese bier mag
brouwen en velen de smaak van Friesland mag laten ontdekken.

Hoe het begon
Het verhaal van Kâld Kletske begon allemaal met mijn buurman Sytze Hoogstins. Sytze was werkzaam in de
levensmiddelentechnologie en daarnaast gepassioneerd hobbybrouwer, vanuit die passie probeerde hij zijn bieren naar een
steeds hoger niveau te tillen. Op een bepaald moment was hij zo content met het bier dat hij zijn eerste “Kâld Kletske” aan Kees
Jan Kempenaar, eigenaar van de lokale Mitra, liet proeven. Kees Jan was zo enthousiast dat hij het bier graag wilde verkopen,
zo werd er een eerste 1000 liter Kald Kletske gebrouwen in Raalte, dit was het ontstaan van Kâld Kletske.
De eerste 1000 liter Kâld Kletske was binnen een maand uitverkocht, er moest dus meer gebrouwen worden. Sytze begon te
dromen om niet meer gebruik te hoeven maken van een huurbrouwerij, maar over een eigen bierbrouwerij waar je de Kâld Kletske
bieren kan proeven en ook nog een hapje kan eten. Tot grote spijt werd Sytze terminaal ziek en hoorde van doktoren dat hij slechts
nog een geringe tijd te leven had. Tijdens een bierproeverij die hij hield in zijn laatste levensfase kwam hij in contact met drie
lokale ondernemers die zijn droom graag wilden verwezenlijken. Ze begonnen samen met schetsen en het idee liep zelfs wat uit
de hand. Er werd begonnen aan de bouw van één van de grootste brouwerijen van Noord-Nederland. Een brouwerij en proeflokaal
waar je kunt genieten van de lekkerste bieren & bites. Helaas is Sytze net voor de opening overleden, maar heeft het met een 3D
bril mogen aanschouwen. En hij heeft mij op zijn sterfbed gevraagd of ik de hoofdbrouwer van Kâld Kletske wilde worden.
Ik voel mij enorm vereerd om deze droom voort te zetten. Ik ruilde mijn baan als wiskunde rekendocent op een middelbare school
in voor brouwer.

Ik volgde een opleiding bij een andere brouwerij om mezelf klaar te stomen richting
de opening van de Brouwerij Dockum. In 2018 opende de brouwerij en hebben we drie
nieuwe Kâld Kletske bieren toegevoegd aan het assortiment. Bovendien won onze Kâld
Kletske Jiertiid in 2020 de zilveren award bij de Dutch Beer Awards. Daar ben ik
natuurlijk trots op.

Go slow, buy local
Als echte Fries geniet ik van de samenwerking met Visit Friesland om Friezen en
toeristen Friesland op een duurzame en verantwoorde manier te laten ontdekken.
Samen met lokale ondernemers wil Visit Friesland producten en activiteiten ontwikkelen
waarmee slow toerism wordt gestimuleerd. Bij deze manier van reizen ligt de nadruk op

“ Een mooi voorbeeld van hoe
wij samenwerken in de regio”

verbinding met lokale mensen, cultuur en producten. Want voor een wereldse ervaring
hoef je niet ver te reizen. Of zoals we bij Kâld Kletske zeggen: “Laat je inspireren, want
Friesland is gewoan spesjaal”.

Mijn mooiste plek in Friesland?
Ja, dat is natuurlijk “mijn eigen” Brouwerij Dockum. Maar ik kan er ook enorm van
genieten als ik onze biologische gekweekte gerst (pilsmout) ga bewonderen. Wij halen
namelijk onze gerst bewust bij Botmas, een biologische boerderij waar op regeneratieve
wijze wordt verbouwd, in Engwierum. Hiermee hebben wij een goede controle op onze
grondstoffen, versterken wij onze regio en zorgt de biologische teelt voor een vollere
smaak van de bieren. Een mooi voorbeeld van hoe wij samenwerken in de regio. Tsjoch. 44

“ Brouwgerst voor Kâld Kletske,
spesjale ingredienten voor een spesjaal biertje”

Folkert Botma
Hier in Engwierum op de boerderij van Botmas wordt regeneratief verbouwd
op aarde die van nature ook al een rijke samenstelling heeft als gevolg
van de unieke ligging aan het Lauwersmeer en een oude zeegeul: het Oud
Dokkumer Diep. Dit maakt de producten van Botmas zeer voedzaam én
smaakvol.
“Friesland is de provincie waar ik geboren ben en zelfs toen ik naar
Amsterdam vertrok wist ik stiekem al dat ik ooit weer terug zou komen. Nu
als boer in Friesland heb ik volgens mij het mooiste kantoor van Nederland,
elke dag geniet ik van het prachtige landschap en de dieren die erin leven.
Ik wil dat de toekomstige generaties hier ook nog van kunnen genieten,
daarom verbouwen wij onze gewassen hier op regeneratieve wijze. Dat wil
zeggen dat we niet alleen maar onttrekken aan de natuur maar juist de
focus hebben op terug geven.”
“Zo verbouwen wij ook brouwgerst voor Kâld Kletske, spesjale ingredienten
voor een spesjaal biertje. Dus niet alleen erg lekker, maar gewoan better”
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Kâld Kletske Pils
Wereldreis

Biertje
gedronken

Locatie
ontdekt

Gedeeld op
Social Media

Kâld Kletske Ljocht
Cultuur

Kopenhagen

Musea in Friesland

Venetië

Writers Block

Canada

Miniature people route

Pisa

Pompen of Verzuipen

Route 66

Sense of place

Biertje
gedronken

Locatie
ontdekt

Gedeeld op
Social Media

Chinese muur
Kent
Outback

BUCKETLI

Tower Bridge
Cliffs of Moher

S

T!

Safari
Er zijn 85 verschillende etiketten van Kâld Kletske!
Verzamel ze allemaal en deel waar jij je Kâld Kletske drinkt
met de hashtag #friesbierdrinkjehier.

Kâld Kletske Hoppich
11fountains

Biertje
gedronken

Locatie
ontdekt

Gedeeld op
Social Media

Kâld Kletske Krêftich
Donkerte

Love in Leeuwarden

Dark Sky Park Lauwersoog

IJsfontein in Dokkum

Dark Sky Park De Boschplaat

Visfontein in Stavoren

Sense op Place

Flora & Fauna in Hindeloopen

Moddergat

Fortuna in Sneek

Leeuwarden

Oortwolk in Franeker

Hindeloopen

De Walvis in Harlingen

Planetarium

Kievit in Sloten

Firdgum

Biertje
gedronken

Locatie
ontdekt

Gedeeld op
Social Media

De Woeste Leeuwen van Workum
De Onsterfelijke Bloemen in IJlst
De Vleermuis in Bolsward
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Kâld Kletske Jiertiid
Natuur

Biertje
gedronken

Locatie
ontdekt

Gedeeld op
Social Media

Kâld Kletske Trijedûbel
Elfstedentocht

Biertje
gedronken

Nationaal Park De Alde Feanen

Leeuwarden

Nationaal Park Drents-Friese Wold

Dokkum

Nationaal Park Lauwersmeer

Stavoren

Nationaal Park Schiermonnikoog

Hindeloopen

De Wadden

Sneek

De Noardlike Fryske Wâlden

Franeker

Water

Harlingen
Sloten
Workum
IJlst
Bolsward

DEEL JOUW ERVARING OOK OP:

Locatie
ontdekt

Gedeeld op
Social Media

Kâld Kletske Hjerstbok
Friesland Style

Biertje
gedronken

Locatie
ontdekt

Gedeeld op
Social Media

Kâld Kletske Weet
Avontuur

AirBnB

Kitesurf hotspots

Arizona

What’s SUP

Cityhoppen

Huur een boot

Wellness

Aanhaken, vissen in Friesland

Honeymoon

Skûtsjes

Kinderopvang

Ga Fierljeppen

Overnachten

Laarzen aan en gaan

Skyline

Het Wad op!

Biertje
gedronken

Locatie
ontdekt

Gedeeld op
Social Media

Triatlon
Tussendoortje
Uitwaaien
Vakantieliefde
Vogelspotten
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Kâld Kletske Blûn
De Wadden

Biertje
gedronken

Locatie
ontdekt

Gedeeld op
Social Media

DEEL & WIN!
Proost jij met een Kâld Kletske op je favoriete locatie? Vergeet dan niet
een foto te maken en te delen op Instagram met #friesbierdrinkjehier.

Texel

Zo maak je kans op een Kâld Kletske bierproeverij pakket.

Vlieland

Zorg dat je profiel openbaar staat en tag @kaldkletske.

Ameland
Terschelling

instagram.nl/kaldkletske

Schiermonnikoog
Afsluitdijk Wadden Center

Kâld Kletske Galjes
Hoogtepunten
Terpen
Uitkijktoren
Oldehove
Achmeatoren
Dijken

Biertje
gedronken

Locatie
ontdekt

Gedeeld op
Social Media

Vul jouw Bucketlist aan!

et

Check!
Suikerbrood gegeten
Fries gesproken
Friese Volkslied geluisterd

Gedeeld op
Social Media

“ Bûter, brea en griene tsiis,
wa’t dat net sizze kin
is gjin oprjochte Fries ”
Vertaling: boter, roggebrood en groene kaas,
wie dat niet kan uitspreken is geen echte Fries.

Kâld Kletske aanbevolen
aan familie & vrienden
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
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Friesland
We weten heus wel wat er in de wereld speelt.
Maar we maken ons er gewoon wat minder druk om.
Het is hier nou eenmaal wat relaxter.
Dat betekent niet dat we nooit in beweging komen.
En dat we echt wel weten wat gastvrijheid is.
En een goed feest.
Maar we doen het gewoon op onze eigen manier.
Leer ons kennen en we weten zeker dat het ook jouw manier kan zijn.

Tsjoch!

Ontdek Friesland met Kâld Kletske
is een vrije uitgave.

