Op zoek naar Aukje
24 mei t/m 2 juni 2019

Van vrijdag 24 mei 2019 t/m zondag 2 juni 2019 zijn we de Elfstedentocht gaan rijden met de camper.
We doen dit op basis van een geocache (GC7B781), hierbij is het de bedoeling om in iedere stad van de 11 steden
het beeld Aukje te fotograferen
Het is de bedoeling om alle 11 de steden te bezoeken. Dit hoeft niet perse met de camper te zijn, het mag ook al
fietsend of wandelend zijn.
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Naar Leeuwarden
Naar Dokkum
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Camping de Zeehoeve

https://www.zeehoeve.nl/nl/

Camping Taniaburg
fietsen
Camping Pasveer
fietsen
fietsen
Camping Sudersé
fietsen
fietsen
Camping de Lange Sloot
fietsen

http://www.camping-taniaburg.nl/
http://campingpasveer.nl/

https://suderse.nl/

https://delangesloot.nl/#decamping

24-5-2019 Van Hoogvliet naar Harlingen
Om te beginnen rijden we via de Afsluitdijk naar Harlingen (stad 9).
We komen hier vroeg in de middag aan.
We hebben hier een camping net buiten de stad.
Nadat we eerst Aukje hebben gezocht, hebben we in de stad nog een aantal
caches gezocht en hebben daarna lekker wat op een terrasjes gezeten.
Aukje in Harlingen

25-5-2019 Van Harlingen naar Leeuwarden
De volgende dag gaan we via Franeker (stad 10) verder.
In Franeker moeten we het Bussi ergens parkeren (gratis parkeren op
Leeuwarderweg) en dan lopend naar het centrum. We gaan eerst op zoek naar
Aukje en daarna zijn we naar het Eise Eisinga Planetarium gegaan.
Reuze interessant…….

Het Eise Eisinga Planetarium
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En vanaf Franeker zijn we doorgereden naar Leeuwarden (stad 1)
Hier is een camping ten noorden van de stad, op 10/15 minuten fietsen vanaf
het centrum.
Het was echter wel heel druk in de stad, want er was een festival.

26-5-2019 Leeuwarden
De volgende dag gaan we al fietsend langs Bartlehiem naar Dokkum (stad 11) en
weer terug naar Leeuwarden.
We doen dit volgens een uitgestippelde route via het fietsknooppunten netwerk
(zie route hieronder)

Op de terugweg komen we ook langs het
beroemde 11-stedenbruggetje
Deze tocht is ongeveer 45 km
Vanaf de camping eerst naar nr 66
Daarna 66 – 24 – 22 – 4 – 36 – 12 – 9 –
11 – 10 – 12 – 23 – 80 – 24 –25 (hier
staat Aukje) en weer terug naar 24 – 53
– 52 – 51 – 38 -37 -39 - 40 – 47 – 28 – 27
– 25 - 26
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27-5-2019 Van Leeuwarden naar Sneek
Vanuit Leeuwarden rijden we de volgende dag naar Sneek (stad 2)
Hier is een camping op loopafstand van het centrum van Sneek

28-5-2019 Sneek
Hier vandaan gaan we al fietsend naar de volgende steden IJlst (stad 3) en
Bolsward (stad 8).

Bolsward

Dit is een fietstocht van ± 35 km.
Vanaf de camping eerst naar 80
80- 51 -52 – 53 – 40 – 41 – 27 – 28 – 13 – 12 – 11 – 5 – 6 – 8 – 24 – 25 – 26 – 43 – 42 – 52
- 51
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29-5-2019 Van Sneek naar Workum
Vanuit Sneek kunnen we doorrijden naar Workum (stad 7). Hier is een camping tussen het stadje en het IJsselmeer.
Deze camping vonden wij zeer druk.
We zijn ’s middags nog een eindje gaan fietsen (niet via een vastgestelde route)

Een bankje met koffie/thee, geplaatst
door de boer ter plaatse. Voor het
goede doel

Een pontje om de oversteek te maken bij
een van de vele geulen

Een leuk gemaakte cache.

Een pontje om de oversteek te maken bij
een van de vele geulen

30-5-2019 Workum
Fietsen naar Hindeloopen (stad 6) en
Stavoren (stad 5)
Dit is een fietstocht van ± 38 km.
Vanaf de camping eerst naar 22
22 – 20 – 21 – 19 – 96 – 97 – 98 (langs het water) –
99 – 12 – 94 – 95 – 23 – 18 – 17 (= Workum)

Een huis op zijn kop ?
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Het vrouwtje van Stavoren

Ff uitrusten

31-5-2019 Van Workum naar Lemmer
Lemmer schijnt een leuk stadje te zijn en we kunnen ook gelijk het Woudagemaal bezoeken
Er is een mini camping (SVR) op fietsafstand van Lemmer (6,5 km).

1-6-2019 Lemmer
We fietsen vandaag naar de laatste van de 11 steden, nl Sloten. We hadden hiervoor geen specifieke route. Maar we
zijn op aanraden van de campingeigenaar en een brugwachter via een leuk pontje gefietst naar Sloten.

De laatste van de Aukjes (nr 11)

2-6-2019 Van Lemmer naar Hoogvliet
Vandaag zijn we vanuit Lemmer teruggereden naar Hoogvliet via de A28.

