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Geachte motortrl4ks:

Route bescbrlJvlna
Start
Verzamelen te laren (IR) In bet care " ·t Bonte P~ in
bet centrum bij de stoplchten.
<tel.02153-82092',Daarderstraat 1.
Tljdst1p:l1:00 uur(vertrek 11:30)
Route
Richt1ng Hilversum tot rotonde en neem deze dr1ek~rt bord
centrum. Eerste stoplichten die je tegen komt linksaf.
Bij volgende stoplichten rechtdoor richting Soestd1jk
Soest. Soest 1n rijden richting Amersfoort/Hoogland .
•og voor A-foort bij stoplIchten rechtsaf <1221> ricbtng
dierenpark. --
Deze voorbij rijden ,spoorweg over,bij stoplichten linksaf
richting Jpeldoorn.
~echt •• t Doorn (1227) en deze weg vervolgen tot in Doorn.
In Doorn bij atoplichten rechtsaf 1225 rIchting
Drtebergen/Utrecht.
Onder snelweg door naar Zeist,ln Zeist (~4) richting
Amersfoot/Huia ter Beide.Al slingerend door Zeist koa Je
bij .toplichten. Bij dit krutspunt rechtsaf richting
Amerstoort/Soesterberg.
Eerste .toplichten weer linksat Den Dolder. Deze weg
vervolgen rIcbtlna Lage Vuurscbefen volg de bordan tot in
het plaatsja.BIer lunchen we in de "Vuuracbe Boer" oa
ca. 13:30 uur.
LUieB " YVUiSCKI BOER· tel.0215&-8213
Vervolg de w.g rl S·su.,atpl 1i B'sum (0201) ,2 atpl 1i
rg Utrecht ,2 atpl re Looadrecht/Xaartensdljk .etpl 1i
XaartanadlJk. ca.5ka re Loosdre'cht/Loanen.
Varvolg de weg door Radlng/Jw.Loo.dracht tot krui.punt
.tpl 1i Loosdrecbt/Loen.n ,op T-.plit.lng re
Loen.n/Brauk.lan,an daarna eeate re at.lag '. Grav.nland.
Stoplicht re .atpl 11 richting 'eGrav.land.
Vervols weS en hou ra Vee.p/Bua.u •.llnd atpl re ra
Bu ••u.vBilverau •.ler.te af.las 1i Bllverau.a. Xeent.
Vervol. wel tot atpl ••ler 11 (Or. Bertosslnnelaan)
Over apoor en .tpl rechtdoor rs .aard.n V••tiUS. en
volg doorgaand verkeer.
Door Waarden Ve.ting rs Buizen/doorgaand verk.er .•a
pa •••• rr1us opbaalbruaje 1i Huiz.n/Valkev ••n vervolg
weg tot .tpl rechtdoor rl Blarlcu •.
In bocht <tu1nc.ntrua rebel) re rl Slaricus/laren.
In Blarleua re Buaau"'aarden (oud JIVB bord)biJ r.st.
Bel1avue.
Vervolg d. weg tot op het boogt hier eind .top biJ
care/re.t. Tatelbers. ti TBA TIX! ft

••• t Tatelberl bl: 02153-839"
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