Nieuwsbrief 2019
Op Pinkstermaandag 10 juni aanstaande wordt traditiegetrouw weer de
fietselfstedentocht gehouden. In het 107-jarig bestaan is dit de 83ste editie.
In de aanloop daar naar toe informeren wij u met deze nieuwsbrief over een aantal
belangrijke zaken. Voor een goed verloop van de tocht vragen wij u deze informatie
goed tot u te nemen.
Op Pinkstermaandag staan ruim 800 vrijwilligers klaar om de 15.000 deelnemers een
veilige en mooie dag te laten beleven. Zonder hen is deze tocht niet mogelijk. Toch is
het niet gemakkelijk om steeds voldoende vrijwilligers te vinden. Vandaar de oproep
om je aan te melden, mocht je niet meer willen fietsen en je toch in wilt blijven zetten
voor de fietselfstedentocht. Want vrijwilligers zijn nu eenmaal ‘het hart van de
ellfsteden’.
Naast de fietselfstedentocht is er in Bolsward
het gehele Pinksterweekend van alles te doen
en te beleven. Onderaan deze nieuwsbrief is
het totale programma vermeld.
Vorig jaar hebben wij alle huishoudens in de
stad een elfstedenvlag gegeven. Als iedereen
weer de vlag uithangt dan ontstaat er een
feestelijke sfeer. Zullen we samen Bolsward in
het Pinksterweekend van zijn beste kant laten
zien?
Namens het bestuur
Stephan Rekker, voorzitter

Routewijzigingen
Er zijn twee belangrijke wijzigingen in het noordelijke deel van de route.
In St. Annaparochie gaan we linksaf richting Nij Altoenae en langs de zeedijk richting
Holwerd. Daarmee komen we niet meer door Vrouwenparochie, Alde Leie, Hallum,
Marrum, Ferwert en Blije.
Op de kaart ziet dat er als volgt uit

In Dronrijp wordt de brug over het van Harinxmakanaal vervangen. Dat is op
Pinkstermaandag nog niet gerealiseerd. Daardoor wordt de route na Marssum verlegd
naar Jellum, Bears onder de provinciale weg door via Hoptille naar Baaium en
Winsum. Op de kaart ziet dat er als volgt uit

Finishcontroleformulier
Bij de finish moet u zich afmelden met behulp
van een finishcontroleformulier. Nieuw is dat
we dit jaar de code scannen die is
aangebracht op dat formulier. Op die manier
wordt de gereden tocht meteen verwerkt in
onze administratie. Ook hebben we dan
meteen een actuele stand van het aantal
deelnemers dat de tocht heeft uitgereden.
Wij verzoeken u dringend voor aanvang van
de tocht het finishcontroleformulier thuis uit
te printen of digitaal op te slaan op uw
telefoon.
Als u geen controleformulier bij de finish kunt overleggen dan kunnen wij de gereden
tocht niet in onze administratie verwerken. Deze telt dus ook niet mee bij het totaal
aantal uitgereden tochten.

Bijzondere prestaties

Ook deze editie zijn er weer fietsers die een bijzondere prestatie leveren.
Er zijn 6 deelnemers die voor de 50ste keer meedoen.
Er zijn 46 deelnemers die voor de 40ste keer meedoen.
Er zijn 75 deelnemers die voor de 30ste keer meedoen.
Er zijn 139 deelnemers die voor de 20ste keer meedoen
Er zijn 588 deelnemers die voor de 10de keer meedoen.

Wegens succes geprolongeerd
De bevoorradingspost van Powerbar in Winsum is een succes. Voor ons reden om
deze post te handhaven. Nieuw is dat we in het zuidelijke deel van de route, ter
hoogte van Kippenburg (tussen Balk en Oudemirdum), ook een drinkpost inrichten,
van Qwin.
Op deze drinkposten bieden we Isotone sportdranken aan zoals Powerbar Isoactive.
Wil je naast hydratatie ook gelijk profiteren van een goed herstel, kies dan voor QWIN
PeptiPlus.

We weten dat veel mensen langs de kant de deelnemers ook voorzien van water,
zoals op onderstaande foto. Wat ons betreft: vooral blijven doen.

Komen en gaan
Bestuurslid Age Boskma heeft te kennen gegeven na de fietselfstedentocht in 2020 te
willen stoppen. Age is verantwoordelijk voor het zuidelijke deel van de route. We zijn
er in geslaagd om nu al een opvolger te vinden in de persoon van Marten Homma.
Marten zal deze tocht al meelopen en neemt na de tocht in 2019 het stokje over. Age
zal dan nog als coach naast Marten staan. Op deze manier vindt er een zorgvuldige
overdracht plaats.
Mark Brouwer heeft ook aangegeven te willen stoppen als penningmeester.
Op dit moment wordt gezocht naar vervanging. Zoals gebruikelijk bij
bestuurswisselingen zal Mark pas stoppen als er een vervanger is aangezocht en een
goede overdracht heeft plaatsgevonden.
Harry Hateboer is al 30 jaar rayonhoofd in Harlingen. Harry heeft aangegeven na deze
tocht te willen stoppen. Gelukkig staat ook daar al een opvolger klaar in de persoon
van Joris Kluitenberg, die ook al veel ervaring heeft.
Wij zijn Age Boskma, Mark Brouwer en Harry Hateboer dankbaar voor hun
betrokkenheid bij de fietselfstedentocht en al het
werk dat zij hebben gedaan.

‘Pleisterplaats’ Broerekerk

Bij de doorkomst in Bolsward is er op het
Broereplein de gelegenheid om te pauzeren en te
bevoorraden. Nieuw in deze editie van de
elfstedentocht is dat ook de Broerekerk open is.
Binnen is ook de gelegenheid de benen te strekken
en nieuwe energie op te doen voor de tweede
helft.

Start eerste groep
We hebben onze burgemeester, Jannewietske de
Vries, bereid gevonden om Pinkstermaandag
’s morgens om 5.00 uur de eerste groep ‘weg te
schieten’.
Burgemeester de Vries is sinds 27 september 2018
burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Parkeren voor bezoekers
Veel familie en vrienden willen graag de
elfstedenbedwingers ’s middags binnen halen bij de finish.
Voor bezoekers aan de fietselfstedentocht is er aan de
Twibaksdyk een weiland beschikbaar waar u de auto kunt
parkeren. Vandaar is het minder dan 5 minuten lopen naar
de finishlocatie op Plein 1455.

Kunstwerk op minirotonde Kloosterlaan
Snekerstraat
Als u Bolsward na doorkomst weer verlaat en richting
Nijland fietst dan treft u een kunstwerk aan. Het kunstwerk
is ontworpen en gerealiseerd door Hans Jouta te Ferwert.
Op 12 augustus 2018 is het onthuld door Hennie Kuiper,
oud Olympisch - en wereldkampioen hardfietsen op de weg.
Hennie Kuiper deed dat samen met Durk Reitsma, Piet Hein
Hilarides en Wiebe Tolsma. Deze drie hebben de
fietselfstedentocht tocht 60 keer of vaker gereden.
De organisatie heeft dit beeld aan de stad Bolsward
geschonken. Het is mede mogelijk gemaakt door de
Stichting het Weeshuis, de Stichting Sint Anthony Gasthuis,
de Hendrick Nannes- en Catrijn Epesstichting, de Stichting
Fonds Bolsward Dronrijp 1993, het Mienskipsfûns van de
provincie Fryslân en het Kernenfonds van de gemeente
Súdwest-Fryslân.

Brevetuitreiking
Op 10 april 2019 heeft Commissaris van de Koning, de heer Arno Brok, aan 21
mensen een elfstedenbrevet uitgereikt. Wanneer u de elfstedentocht per schaats, fiets
en wandelend hebt afgelegd, komt u in aanmerking voor dit elfstedenbrevet. De heer
Arno Brok deed dat samen met de heer Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke
Vereniging de Friesche Elf Steden, de heer Stephan Rekker, voorzitter van de
Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht en de heer Tom Yntema, voorzitter van de
Stichting Friese 11-Steden Wandeltochten.

MINI-elfstedentocht

Op Pinksterzaterdag 8 juni wordt de 47ste Minifietselfstedentocht gehouden. Deze is speciaal
bedoeld voor kinderen die nog niet de leeftijd
hebben om de echte elfstedentocht te fietsen.
Voor anderen is dit een mooie opwarmer voor
Pinkstermaandag om in de sfeer te komen. En
omdat de tocht 40 kilometer is, is deze ook heel
geschikt om als gezin aan mee te doen.
Ook onderweg is er drinken en ook een appel,
net als in de grote elfstedentocht. De start is
tussen 9.00 en 10.00 uur voor het
elfstedengebouw aan het Marktplein. Je krijgt
een mooie kaart, om onderweg stempels te verzamelen. Aan de finish op het
Marktplein in Bolsward ligt een mooie medaille klaar en een bon voor een heerlijke
ijsco.

Dit jaar is de route Nijland – Blauwhuis - Dedgum – Parrega – Ferwoude - Makkum Bolsward. Dat ziet er op kaart als volgt uit.

Nieuwe medaillereeks
Zolang de fietselfstedentocht verreden wordt
krijgen degenen die de tocht uitrijden een
aandenken in de vorm van een medaille. Elk jaar
werd door bestuurslid Meine de Wagt een
speciaal ontwerp gemaakt. Na zijn overlijden is
het ontwerp hetzelfde gebleven, maar stond er
elk jaar één van de elf steden centraal. Zo
ontstond er een reeks. Vorig jaar werd de laatste
medaille in die reeks uitgereikt. Vanaf 2019 is er
een nieuw ontwerp, waarbij elk jaar een
bijzonder gebouw in één van de elf steden
centraal staat. Het rayon dat voor dat jaar aan
de beurt is doet een voorstel aan het bestuur
welk gebouw uit die stad een plek krijgt op de
medaille. Hiernaast het ontwerp van de medaille van 2019.

Het zal niemand verbazen dat daar het monumentale stadhuis van Bolsward op staat.
Het stadhuis is gebouwd in de periode 1614-1617. Het ontwerp is van Japik Gysberts,
burgemeester en kistenmaker. Hij was de vader van de bekende Friese dichter
Gysbert Japicx en woonde vlakbij aan de Wipstraat 6.
In 1885 is het achtergelegen waaggebouw toegevoegd. In 1942 is naast het stadhuis
de gemeentesecretarie aangebouwd.
De komende anderhalf jaar wordt het stadhuis grondig gerestaureerd, krijgt het
bestaande complex een nieuwe bestemming en wordt op het terrein erachter
nieuwbouw toegevoegd. Het nieuwe complex huisvest het gemeentearchief, het
gemeenteloket en de openbare bibliotheek. Daarnaast is er ruimte voor
tentoonstellingen, verhalen en thema’s, ruimte voor culturele activiteiten en een
restaurant. Daarmee ontstaat het ‘Cultuur Historisch Centrum ‘de Tiid’’.

Programma Pinksterweekend.
En dit is er vervolgens allemaal in Bolsward te beleven.

