Voorlopig fietsprogramma Fietsreis naar Friesland met “Elfstedentocht tintje” 2019
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit (wijzigingen, b.v door weersomstandigheden, voorbehouden). De knooppunten routes zet ik in een later stadium uit één en ander is ook afhankelijk van
de weersomstandigheden.
In alle plaatsen die we bezoeken gaan we ook op zoek naar de fonteinen die in het kader van Leeuwarden “Culturele Hoofdstad 2018“ in verschillende “elfsteden” plaatsen zijn geplaatst.
Maandag 24 juni: aankomst Hotel Amacitia, Graaf Adolfstraat 37, 8606 BT Sneek, (rijtijd vanuit
Rotterdam ongeveer 2 1/2 tot 3 uur) tussen 12.00 uur en 13.00 uur. We drinken koffie in het hotel.
Na de koffie en een eventuele lunch(eigen kosten) gaan we Sneek op de fiets verkennen. We rijden
richting de Waterpoort, het symbool van Sneek en verkennen het oude stadscentrum van Sneek met
de Martini kerk en gaan op zoek naar de Fontein van Fortuna, gemaakt door Stephan Balken, die in
het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 in Sneek is geplaatst
Dinsdag 25 juni: We laten ons met de bus naar Stavoren brengen en fietsen via Hindeloopen, Workum en IJlst terug naar Sneek. We bezoeken o.a. het Jopie Huisman Museum in Workum. Deze dag
kunnen we op zoek gaan naar 3 fonteinen in Stavoren, Workum en IJlst
Woensdag 26 juni: Deze dag gaan we naar Franeker en bezoeken het Eise Eisinga Planetarium en
bekijken de Oortwork Fontein van Jean-Michel Ohtoniel. Ook brengen we natuurlijk een bezoek aan
het historische centrum van Franeker.
Donderdag 27 juni: Vandaag gaan we naar Bolsward en Makkum, ook in Bolsward gaan we op
zoek naar de Fontein. Verder kijken we of we nog wat leuks kunnen bezoeken.
Vrijdag 28 juni: Vandaag laten we ons met de bus naar Ossenzijl brengen. We fietsen door een
stuk van het “Nationaal Park Weerribben” en fietsen weer langs knooppunten terug naar ons hotel.
Zaterdag 29 juni: Eventueel fietsen we in de ochtend nog door Sneek en lunchen we nog met elkaar waarna we weer naar huis vertrekken

