EROPUIT
nieuws

24 T/M 27 AUGUSTUS

Twente gaat de lucht in; tijdens Twente
Ballooning wordt de lucht gevuld
met vuurwerk, lichtshows en
spectaculaire luchtballonnen.
twenteballooning.nl

25 T/M 28 AUGUSTUS

The Common Linnets, Lil’ Kleine,
Connie Palmen en Wilfried de Jong
trekken naar Venlo; ze geven acte de
présence op het Zomerparkfeest.
zomerparkfeest.nl

26 EN 27 AUGUSTUS

Uit in
de loods

In Apeldoorn barst nazomerfestival
Kanaalconcerten los, met o.a.
Candy Dulfer.
kanaalconcerten.nl

Zendstation Radio Kootwijk op de
Veluwe vormt de achtergrond van het
Theaterloods-festival: vier dagen met
shows, workshops, film, lezingen en
optredens van Paul de Munnik en
Joris Linssen & Caramba.

AMAI,
MOOIE
PLEK!

aplace/antwerp bestaat uit
twee appartementen en
twee suites, ingericht met
vintage design en luxe Molton
Brown-badproducten. En
dat in het hipste buurtje van
Antwerpen! aplaceantwerp.be

31 augustus t/m 3 september,
detheaterloods.nl/
theaterloodsfestival

Culi-agenda
Het foodfestivalseizoen nadert zijn
einde. Prik daarom
nog snel een vorkje
mee op een van de
volgende festivals.
25 - 28 augustus:
Preuvenemint
Maastricht,
preuvenemint.nl

26 - 28 augustus:
Eindhoven Kookt,
102
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26 EN 27 AUGUSTUS

Het is weer Nacht van de vleermuis
en dus is de landelijke natuuragenda
gevuld met vleermuisactiviteiten.
nachtvandevleermuis.nl

27 AUGUSTUS

Dat Bredevoort een heuse boekenstad
is, ervaar je tijdens de Grote
Internationale Boekenmarkt.
boekenstad.com

28 AUGUSTUS

27 augustus:
Pop-uprestaurant in
Tilburg,

Met sauna’s, massages, hot tubs,
hangmatten, yoga en muziek belooft
het Wellness Festival Amsterdam een
ontspannen feestje te worden.

pietervreedeplein.nl

wellness-festival.nl

27 - 28 augustus:
Hoogeveen Culinair,

28 AUGUSTUS

nederland-kookt.nl

hoogeveenculinair.eu

27 - 28 augustus:
Preuvenement
Assen,
preuvenementassen.nl

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN
OP: MARGRIET.NL/EROPUIT

Sunny Sunday in het Openluchttheater
Lochem is een dag vol muziek,
creativiteit, yoga, hangmatten,
smoothies en eten van de barbecue.
openluchttheaterlochem.nl

tekst: roos stalpers en fee van ’t veen.

tourculinairdeveluwe.nl

AGENDA

PROEF DE VELUWE

Van Ugchels
verleidertje (een
hapje) tot Veluwse
Schavuyt (een
drankje): de
Tour Culinair de
Veluwe op 28
augustus is een
45 km lange
fietstocht door
de natuur en langs
lokale smaken.

Onder redactie van Anita Vlaar.

