
De-IO
Motor Tocht no. 6
Dinsdag 27 april 1993
Waarde Motorrijders,

De eerste verkenning van dit seizoen
heeft weer plaats gevonden. Het
resultaat is een rit door een mooi
stukje Oud (Zuid) Holland. Om de
vaart er vooral in te houden proberen
we maandelijks een toch uit te zetten.
Wij houden ons dus van harte
aanbevolen voor nieuwe route-ideëen.
Alvast om te noteren in de agenda: de
volgende motorrit wordt gereden op
donderdag 27 mei 1993 en heeft als
"Lunch-stop" het huis van de familie
Volbeda te Middelie.

Route Beschrijving

Start
Verzamelen te Woerden, in de
Restauratie van het NS-station,
Stationsweg 3, !f 03480-13010.
Tijdstip: 11:00 uur (vertrek 11:30).

Bereikbaar via de N212 vanuit
de richting Aalsmeer/Mijdrecht
of via de A 12 UtrechUGouda

Route
Vanuit NS-station LI af, spoor over.
Borden volgen rg "UtrechUGouda".
Onder viaduct [A 12] rechtdoor.
Weg volgen rg "Linschoten"
In Linschoten in flauwe bocht RE af.
B-weg volgen rg "Snelrewaard".
In Oudewater weg rg "Hekendorp"
Dijk volgen rg "Stein".
Voorbij Steln LI af (brug over).
In Haastrecht weg rg "Vlist"
In Vlist de rivier de Vii st volgen.
In Schoonhoven bebouwde kom in.
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Borden volgen richting "Veerpont" rg
"l.ançerak/Groot Ammers".
Bij de Lek LI af rg "Jaarsveld".
De Lek blijven volgen tot Vianen
In Vianen eerste brug RE af.
De Lek oversteken, dan weer RE af.
Langs zuidelijke Lek-oever rg "Hels-
dingen/Korten hoeven" .
In Lexmond weg rg "Ameide"

Lunch
Te Ameide (-+ 13:30) in "Het Wapen
van Ameide", Benedendomsestraat 3,
!f 01836-1308

In Ameide weg rg "BroeklMeerkerk".
Viaduct over [A27] links laten liggen.
Direct na dit viaduct 1e weg RE af.
Weg volgen rg "Noordeloos".
In Noordeloos weg rg "Hoornaar".
Na -+ 1% km RE af rg
"Overslingerland"
In Nederslingerland weg rg
"Goudriaan" .
Vóór Goudriaan LI af rg "Ottoland".
Ná Ottoland RE af, op T-kr. RE af.
Bij kanaal LI af rg "Ammersluis". .
In Ammersluis langs de Lek LI af.
Ná Streefkerk 1e weg LI.
Na 2km RE af langs "Boezem van de
Overwaard" .
In Kinderdijk (molens!) rg "Krimpen".
In Krimpen aId Lek eindpunt. Koffie
na en dan ieder zijns/haar weegs.

Veel plezier en vriendelijke Groeten.
Carto van Houten (postvak 1393) en
Enrico Rikkers (postvak 3430). -




