Beleef de Boksumer Soal
ontdek het recreatiegebied bij Marsum!
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Zaterdag 29 juni

13.00-16.00 uur

Het is zover:
De Boksumer Soal en het strandje bij Marsum zijn klaar om jou te ontvangen.
De afgelopen tijd werd er hard gewerkt om de Boksumer Soal bevaarbaar te
maken voor sloepjes. Inmiddels is de route klaar en kan iedereen een heerlijk
rondje varen van Leeuwarden naar Boksum, Deinum en Ritsumasyl. Ook het
nieuwe strandje bij Marsum is prima bereikbaar via deze route. Het dorp
Marsum kreeg er naast een strandje, een haven, parkeerplek én fietspad bij.

Tijd voor een feestje
Gemeenten Waadhoeke en Leeuwarden nodigen je uit om de vaarroute
en het strandje zelf te beleven! Pak een kano, stap op een SUP, kruip in een
waterbal of vaar een rondje mee in een sloep.
Weten wat er allemaal te beleven is? Check het kaartje hieronder.
Strandje Marsum
~ Suppen
~ Wateractiviteiten
~ Hapje, drankje, ijsje

Poptaslot
Het Poptaslot organiseert MidZomerPracht.
Bewonder de tuinen, ze staan in volle bloei!
Meer info op: www.poptaslot.nl.
Trailerhelling Marsum
~ Viswedstrijd om 14.00 uur.
Neem je eigen hengel mee!
Voor jeugd tot 14 jaar.

Haven Deinum
~ Kanoën
~ Opstapplaats sloepjes
~ Suppen
~ Hapje, drankje, ijsje

Aanlegvoorziening Boksum
~ Kanoën
~ Wateractiviteiten
~ Hapje en drankje
Het terrein staat in het teken
van de ‘Slach by Boksum’.

OPENING

Om 13.00 uur is de
feestelijke aftrap door
schoolkinderen samen
met wethouder Jan
Dijkstra (Waadhoeke) en
wethouder Herwil van
Gelder (Leeuwarden). Je
bent van harte welkom!
Locatie:

Aanlegvoorziening
Boksum (Pypsterbuorren).
Daarna barsten alle
activiteiten los! Het
programma duurt tot
16.00 uur.

* Heb jij zelf een boot of kano? Leuk! Kom vooral zelf varen.
Het (gratis) aanbod kano’s, SUP’s en plekjes in een sloep is beperkt.

De Boksumer Soal is een project van de gemeente Waadhoeke en
de gemeente Leeuwarden en is mede mogelijk gemaakt vanuit het
subsidieprogramma Streekwurk van de provincie Fryslân.
Het recreatiegebied Marsum is een project van de gemeente Waadhoeke
en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Fryslân.

