
Lisse, 9 oktober 1992.

AAN DE DC-I0 MOTORRIJDERS

Allereerst: De datum van deze motortocht is verschoven
naar WOENSDAG 28 OKTOBER 60 Nov€n88'l.
(vanwege de BWK-najaä:r5151jëëiiJèöÏn"St---oi'de 27·te)

De rit wordt""gereden op de Veluwe~ tussen Amersfoort en
Arnhem. Startpunt is welbekend Soesterberg, namelijk:
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Petit restaurant" 't Hoogt", Van Weerden Poelmanweg 20,
Soesterberg, telefoon 03463-51509. Te bereiken z.o.z.
Aanwezig graag om 10:00, we gaan rijden om 10:30.

DE ROUTE:
We rijden langs het keuringsinstituut, steken de A28 over
en over een stukje Leusder Heide naar Maarn.
Na de A12 linksaf Huize-Maarsbergen, Broekhuizen, Leersum
en Overberg.
Bij de spoorwegovergang Overberg gaan we rechts naar
Amerongen, dan EIst en door het Prattenburgse Bos naar
Rhenen.
Hier gaan we over het spoor en het riviertje de Grift naar
de ringweg rond Wageningen die we volgen richting
Bennekom.
Hier luchen we, om ± 12:30, midden in de Boswachterij
Oostereng:

"De Panorama Hoeve", Bennekom, telefoon 08389-14396.

--'.
Uitgerust volgen we een stukje onverhard bospad (1 km)
naar Heelsum en daarna naar Doorwerth.
Na de A50 en de N225 direct de parallelweg rechtsaf
richting de Rijn (een heel mooi stukje) naar Oosterbeek.
We rijden binnendoor naar Knooppunt Grijsoord, dan over
een vlotte (80 km/uur) bosweg naar Otterlo.
Hier richting Wekerom, De Valk naar Barneveld.
Afhankelijk van de tijd nemen we hier een "sight-seeing"
of een rechtstreekse route naar Stoutenburg, bij knooppunt
Hoevelaken.
Hier is er nog ruimte voor een drankje in het
Truckers-restaurant, waarna ieder zijn weg kiest.

Tenslotte:
- We hebben geprobeerd rekening te houden met de tijd van
het jaar door de lengte van de rit aan te passen.
- De zeer geanimeerde uitvoeringen van deze uitnodigingen
houdt U te goed totdat Carlo zijn cursus heeft volbracht.
- Met dank aan Thijs Cappon, die overigens kaart leest en
rijdt tegelijkertijd.

Carlo van Houten
Enrico Rikkers
Erik van Bruggen

1393
3430
1084

(gewijzigde) Datum volgende rit:
Maandag 30 november
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