
Van: Enrico Rikkers
Eric Verbruggen
Carlo van Houten

Aan: De EnthousiAste Motorrij~Grs in OG De-IO Divisie.------------------------------------------------

1.
Beste Mensen,
Enige tijd gelenen heeft bovengenoemn trio het aangedurfd een
proef tocht je door Noord Holla.nd te ri j ö en , teneinde te bezien
of er per motor een aardige rit te rijden valt. "".. "
Dit blijkt ons inziens het gevAl; reden waarom wij hebben ge-
meend U uit te nodigen deze door ons voor~estelde rit gezamenlijk
te rijden op

Vertrekpunt is een voor velen bekeno~ locntie, namelijk
Spijkerboor. Een routeknartje, om dit doel te bereiken is bijge-
voegd. Het verzamelpunt is Caf'é=Rc st au ran t "Het Hèerenhuys"
(tel. 02981-1369) op de westelijke oever van de kruising van
het Noordhollands Kanaal en de Knollenon.mmer Vaart.
Tijd: 10.00 uur (vertrek vanaf 10.30 uur)
Be re i kbaa r vanu i t de ri ch ting ZéHlnd:'rnViel de N8 ri ch t i ng
Wormerveer; richting West Knollend~m; in ~vest Knollendam rechts
Af (direct na brug) richting Spijkp.rooor, langs de westelijke
oever van de Knollendammer vn~rt.

In Spijkerboor krijgt iedereen de routeheschrijving voor oe rest
van de dag uitgereikt.
Globale route:

'-"" j

Over oe Stormrneerdijk richting iV8.Str;r:Jftdijk,
Van West Graftdijk via Graft en De Rijp ~angs oe Beernsterringvanrt
naar Schermerhorn,
Vanaf Scherrnerhorn langs OP. Sc he rme rri nqv aa r t (met veel polder-
mo l.ens, die ook te bezi ch tigen zi j n ) n Ac" r Ur sem,
Van Ursem richting Rustenburg en vervolgens via de Rustenburgerweg
door Heerhugowaard naar Broek op Lnngedijk.
Van Broek op Langedijk via Ounk8rsp~1 nnnr Wnrmenhui7.8D, dan richting
Schoorldarn.
Vanaf Schoorldam over oe Wcstfrionche Zeedijk via Krabhendam,
Eenigenburg, Sint Maarten nnar Schnp,p.rbru~.
Van Schagerbrug via de Stol pervlot 1HUlS ovo r he t Noordholland sch
Kanaal richting Callantsoog.
Bij de duinenrij aangekomen links af richting Petten Campernuin.
Langs de Hondsbosche Zeewering, vin 8~mp8-~~in, Groet, Schoorl
naar Bergen (Lunch stop om ongeveer 1~.30 hij Caf~-Restaurant
"Duinvermaak" (tel. 02208-13927) De pnnnekoGken zijn hier overheerlijk.
Na de lunch via Bergen, 't Woud, Ep:lnO:ld( ~bdij en ruïne) richting
Bakkum en Castricum.
Vanuit Castricum richting Hermskerk/(!it~pest, snelweg A9. kruising
met de AS/NB
Hartelijke Groeten en hopelijk Tot ZiRns op dinsd8g 2 juni 2.S.

-


