
FIETS & MUZIEK
langs de Dokkumer Ie om twee prachtige concerten te geven

Prak%sche informa%e 
Lengte fietstocht:  
± 40 km 
Vertrek: 9.30 uur uit 
S:ens (parkeerterrein 
Truerderdyk 4H) 
Aankomst: 19.00 uur 
in S:ens

Kosten: € 42,50 
Inbegrepen: 
- koffie/thee 

appelgebak 
Burdaard 

- koffie/thee Wyns 
- diner 
- flesjes water voor 

onderweg 
- instrumenten-

vervoer 
- pont

Een dag op stap met de muziek!  
Ook zo’n zin om weer leuke dingen te gaan doen? Wij wel! Daarom staat deze 
zomer de Fiets- en Muziektocht op het programma. Fietsen langs de Dokkumer Ie  
én samen muziek maken. Gezellig, ontspannen en tegelijker:jd lekker bezig! 
De route voert ons over het beroemde Elfstedenbruggetje in Bartlehiem naar Burdaard. 
Daar staat de koffie met appelgebak klaar. De volgende pleisterplaats is ‘moordstad’ 
Dokkum: :jd voor een concert en lunch! Langs een mooie route komen we in Wyns weer bij 
de Ie. In dit prach:ge dorp is er koffie en thee en geven we ons tweede concert. Nadat we 
samen hebben gegeten stappen we op de pont voor de laatste kilometers. 
Fiets en speel je mee? Geef je snel op, want vol is vol!  
Natuurlijk sturen wij het te spelen programma en de bladmuziek ruim van te voren toe.

Routeschema (bij benadering) 
9.30 vertrek S:ens 
10.30 koffiestop Burdaard 
12.30 concert Dokkum 
13.00 lunch Dokkum 
13.45 vertrek Dokkum 
15.30 koffie/thee Wyns 
16.00 concert Wyns 
17.00 samen eten Wyns 
19.00 aankomst S:ens 

Aanmelden, vragen en 
informa:e bij Annewiep: 
annewiep@mearmeimuzyk.nl 
of 06 - 11 641 742  

De bijdrage van € 42,50 graag 
vóór 14 augustus overmaken 
op IBAN 
NL85RABO0357727444  
t.n.v. Mear mei muzyk  
o.v.v. Fietsmuziektocht 

Zelf meenemen: 
Inbegrepen zijn: 
- fiets (heb je geen 

fiets of kun je je 
fiets niet 
meenemen, bel 
ons! 

- lunchpakket

Max. 40 deelnemers.  
Vol is vol! 

Bij slecht weer 
schuiven we de tocht 
een week op naar 
zaterdag 28 augustus.

        Noteer alvast 
 in je agenda! 

Zaterdag  
21 augustus

mailto:annewiep@mearmeimuzyk.nl

