Geachte

-

motorfreaks:

De tocht van 27 april was perfect,mooi weer en een mooie
omgeving, leuk terrasje, zelfs muziek (stereo) schallend uit de
Goldwing van Libertus, dus wat wil je nog m~er!
Euh, een nieuwe
tocht ja! Regelen we even, 27 mei, prima, luchstopje bij de
familie Volbeda,kan ook wel. Nou nog eventjes uitzetten met
local guide Jaap en klaar is kees.
Nou dat had je gedacht! Carlo moest zonodig ziek worden en
Enrico moest iets onduidelijks OP zijn dak doen, dus wie bleef
erover? Ja juist de local guide, en of het nog even snel kon,
liefst gisteren.
Afijn, het is toch gelukt en ik heb tenminste lekker gereden.
Hier is dan de routebeschrijving:
START: verzamelen Café-restaurant de Wegwijzer te Watergang (tel
02902-61416), tijd: 10.30 uur. vertrek 11~00 uur. Te bereiken
via ringweg Amsterdam AlO Noord, afslag Volendam(Sl16) ,N247, bij
stoplichten N247 linksaf richting Purmerend. Na 1,5 km langs het
N.H. kanaal ligt Watergang en de Wegwijzer.
ROUTE: vanaf Watergang Li tot stoplicht N 247, 1,5 km,oversteken
rg Zunderdorp. Na Zunderdorp,4,8
li naar Ransdorp. re Ransdorp
in,8,daarna weer re. Na het viaduct 2X li, rg Durgerdam. Dijk
volgen tot afslag Zuiderwoude, 25 km hier li rg Broek in Waterland. Nu re N247 op rg Monnikendam. Stoplicht,33 km li rg
Overleek. 39km li rg Ilpendam. Hier met het pontje het N.H.
kanaal over(fl 3,-, you are warned!) dan re en le li,42km, naar
Purmerland. re rg Purmerend. doorrijden tot aan het kanaal,dan li
Vervolgens de sluisbrug over bij de stoplichten 2X li. Weg
volgen tot op de beemsterdijk. Bij de molen re,50 km, dan bij de
2e X li. Volgende X re. Bij dit X staat de mooiste boerderij van
de Beemster, de Eenhoorn. Bij de stoplichten Middenbeemster,
56km,re. Na het viaduct re,li en li de dijk weer op. Deze volgen
tot Oosthuizen,65km Brug over Oosthuizen in,meteen re en li rg
Middelie, op nr 32 luchstop bij Nico Volbeda (± 13.15).
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ROUTE 2: Vanaf huize V. re,na 2 km weer re rg Kwadijk, in
Kwadijk rerg
Hobrede, in Hobrede li de brug over,rechtdoor.
Vervolgens re en net zolang doorrijden tot weg de dijk opgaat.
Dijk volgen tot de brug,15km. Brug over li. Weg volgen via
Beets,Oudendijk
naar Avenhorn In Avenhorn li rg Ursem. Dan le
brug over li rg Schermerhorn(26km~.
Brug over re,dorpsstraat
in,
volgende brug li. Stoplichten rechtdoor rg Grootschermer.
In
Grootschermer rg Driehuizen. In Driehuizen brug over li rg
Westgraftdijk.
Bij TX(37 km re,na stoplichten brug over en
meteen re rg Spijkerboor. Na de brug re rg Wormer. In Wormer bij
Cacaostankfabriek,50
km, li. Na 1 km re (bordje theather)rg Zaan
Doorrijden tot de Zaan en dan li,Zaan volgen en verder tot brug.
Brug over re, stoplicht re tot parkeerplaats Zaanse Schans.
EINDPUNT,57 km
Veel plezier en tot ziens. Carlo van Houten, ziek(pv 1393),
Enrico Rikkers, op het dak(pv 3430) en Jaap Bruin, the old pro
(pv 862)

