Kleasterrûntsje Bartlehiem en Klaarkamp
fietstocht op zaterdag 2 juli; begin – en eindpunt : Ceciliakerk Lekkum; lengte 40 kilometer; op andere
zaterdagen ook individueel te fietsen.

Op zaterdag 2 juli komt een groep gasten uit Ost – Friesland naar Fryslân om hier iets van
Tsjerkepaad mee te beleven. Een deel van hen fietst het kleasterrûntsje Bartlehiem/ Klaarkamp,
een ander deel van de groep gaat wandelen. U bent van harte uitgenodigd om aan de fiets – of
kuiertocht mee te doen.
We beginnen om 9.30 uur in de kerk van Lekkum met koffie; aansluitend is er een morgengebed.
Vervolgens fietsen de fietsers via Wyns, Birdaard, Jislum, Jannum, Reitsum, Lichtaard en
Sybrandahûs naar Rinsumageest, waar we de lunch gebruiken.
Vervolgens fietsen we via Aldtsjerk, Oentsjerk en Gytsjerk naar Miedum, waar we een rondleiding
krijgen op het veehouderijbedrijf van de familie Van Houten. Vandaar fietsen we terug naar de kerk
van Lekkum, waar een afsluitende vesper is. Alle kerken op de route zijn op deze dag open. In de
kerk van Birdaard is een muzikaal intermezzo.
Kosten voor deze dag : € 7,50 per persoon voor koffie en thee bij start en ontvangst, de muziek
onderweg en soep en drinken bij de lunch; zelf een lunchpakket meenemen.
In de kerk van Lekkum zijn routekaartjes aanwezig. Max. aantal deelnemers: 50
Opgave bij Jan van der Meer, tel 0513-431817, email: jjvdmeer@hetnet.nl (voor 29 juni)
Meer info: www.kerklekkum.nl

Kuierrûntsje Lekkum, Wyns, Jelsum, Leeuwarden, Snakkerbuorren, Lekkum
kuiertocht op zaterdag 2 juli; begin – en eindpunt : Ceciliakerk Lekkum; lengte 16 kilometer; op
andere zaterdagen ook individueel te lopen.

Op zaterdag 2 juli komt een groep gasten uit Ost – Friesland naar Fryslân om hier iets van
Tsjerkepaad mee te beleven. Een deel van hen fietst het kleasterrûntsje Bartlehiem/ Klaarkamp,
een ander deel van de groep gaat wandelen. U bent van harte uitgenodigd om aan de fiets – of
kuiertocht mee te doen.
We beginnen om 9.30 uur in de kerk van Lekkum met koffie; aansluitend is er een morgengebed. De
wandelaars lopen aansluitend naar de kerk van Wyns. Daar bezichtigen we de kerk; ook is er een
muzikaal intermezzo. Via het pontje van Wyns voert de route vervolgens naar Jelsum. Daar is de
lunchpauze en bezoeken we de kerk en Dekemastate. Via het Leeuwarderbos en de Eebrug in
Leeuwarden lopen we daarna naar Snakkerbuorren, waar we een rondleiding krijgen over de
Dorpstuin. Langs de Ee gaat het vervolgens terug naar Lekkum voor de afsluitende vesper samen
met de fietsers.
Kosten voor deze dag : € 7,50 per persoon voor koffie en thee bij start en ontvangst, de muziek
onderweg, het pontje van Wyns en soep en drinken bij de lunch; zelf een lunchpakket meenemen.
In de kerk van Lekkum zijn routekaartjes aanwezig. Max. aantal deelnemers: 50
Opgave bij Jan van der Meer, tel 0513-431817, email: jjvdmeer@hetnet.nl (voor 29 juni)
Meer info: www.kerklekkum.nl

