
 

Werkgroep bijeenkomst Noordelijk Elfstedenroute  
31-1-2017 Recreatiebedrijf de Blikvaart, Sint Annaparochie 

 
Aanwezig: Marjan en Jaap Middelkoop, Bert en Margareth Gommers, Monica 
en Teade Ynema, Hans Dijkstra, Tinie en Afke Werkhoven, Christina Sytsma, 

Afmeldingen: Douwe Gerlof Heeringa, Elisabeth Abels-Gorter, Brigitte de Graaf, Berlikum 

 

Fietsen aan en langs de route 

De fietsen worden geleverd door de Fietsenmarkthal Sint Annaparochie. De locaties dienen 

vóór 15 februari aan te geven hoeveel fietsen ze willen/kunnen plaatsen. De planning is 

om de fietsen te plaatsen voor/in april 2017. De verhuurprijs van de Fietsenmarkthal is €7,50 

per fiets met 7-versnellingen. Als groep moeten we bekijken welke verhuurprijs we 

gezamenlijk gaan hanteren, we hebben het werk er ook van. Er wordt geen borg in rekening 

gebracht maar de huurder dient zich wel te legitimeren. 

O.a. de volgende bedrijven gaat Tinie benaderen voor de fietsen: 

Aldtjerk Joustra of zorgboerderij, Bartlehiem herbergier, de winze, Tunmanswente, 

Seedykstertour, Ferwert theetuin of café of zorgboerderij, Grote wielen, Gauke en wimmy 

slappeterp, Theetuin wier, Chinees hallum, Marrum café of chinees of pannekoektrein, Stiens 

kinderboerderij, Marsum poptaslot of tuincentrum of grauwe paard, Camping van 

Harinxmakanaal. ( + bedrijven uytlandgids) 

Kosten opstapdag augustus 2016 vergoeden 

* mailen naar Tinie, geen reactie vóór 15 februari is geen vergoeding. 

- Bert Gommers livemuziek 

Promotie Boot Dusseldorf 
Bert Gommers is 2 dagen in Dusseldorf geweest om de Noordelijke Elfstedenroute te 
promoten. De Duitse markt is moeilijk te lokken en vraagt naar de Friese Meren. (er was 
geen Uytlandgids aanwezig) 
 
Promotie Boot Holland 
Vorig jaar is er al eens gesproken over deelname aan Boot Holland. Douwe Gerlof is er 
achter aan gegaan. Nu is het mogelijk om aan te sluiten bij VVV Leeuwarden en dan zitten er 
geen kosten aan. Onderstaande is de voorlopige planning voor Boot Holland. Voor 11 
februari en 13 of 15 februari zoeken we nog mensen die dan de stand willen bemannen! 
 
Vrijdag 10 februari 13.00-22.00 Jaap en Marjan Middelkoop 
Zaterdag 11 februari 10.00-18.00  
Zondag 12 februari 10.00-18.00 Jaap en Marjan Middelkoop 
Maandag 13 februari 13.00-22.00 Bert Gommers of 15 februrari 
Dinsdag 14 februari 10.00-18.00 : Afke en Tinie Werkhoven 
Woensdag 15 februari 10.00-17.00 : Bert Gommers of 13 februari  
 
 



Opstapdag 29 april 2017 
Bert Gommes reserveert de sloep van Aldtjerk en de sloep Burdaard. 
Berlikum regelt een boot of boten i.v.m. sluis 
Teade benaderd Eelco Tjepkema, Auke Kooistra (2x), Henk en Monica, Wiebe de Vries, 
Oege Hoekstra 
Mochten deze allemaal beschikbaar zijn is er nog 1 te weinig. Hier zoeken we nog een 
oplossing voor. Misschien kunnen er particulieren varen met kleinere bootjes? Tips zijn 
welkom! 

 Contactpersoon?? Douwe Gerlof iets voor jou?   
 Sponsoring en promotie komen we later op terug 

 

Horeca openingstijden 2017 

* mailen naar Tinie graag z.s.m. reageren mailen geen reactie vóór 15 februari is niet 

op de kaart! 

Vaarkaarten 
Na een schatting zijn er nog circa 250 vaarkaarten in omloop, deze kunnen we meenemen 
naar Boot Holland. Er zullen er nieuwe besteld moeten worden voor het seizoen. 
 

PS. de verslagen van de bijeenkomsten staan hier: 

https://bestemmingnoardwest.wordpress.com/marketing-promotie/noordelijke-

elfstedenvaarroute/ 

 
Volgende bijeenkomst is  

dinsdag 21 februari om 20.00 uur 

Eetcafe de Drie Gemeenten in OudeLije 
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