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Weg volgen tot Beemsterdük
Waarde Motorrijders,

De rit van 27 mei, bij de toen-
malige deelnemers nog vers in het
geheugen gelet op het regenweer,
wordt op veler verzoek herhaald.
Jaap Bruin heeft de rit verkend. De
IOe DC-IO motortoer zullen we
als een lusrumrit beschouwen.

~ START
Verzamelen in Café "De Wegwijzer"
te Watergang 'Ir 02902-61416

e Vertrek om 11.00 uur
Te bereiken via de A 10 Noord bij
Amsterdam, afslag 8116 rg VoIen-
dam, N247 Ii naar Purmerend.
Na 1,5 km langs het kanaal ligt
Watergang.

~ ROUTE
Vanaf Watergang Ii tot stoplicht
De N247 oversteken rg Zunderdorp
Na Zunderdorp [4.8] Ii Ransdorp
Ransdorp inrijden [8], 2x re
Na viaduct 2x 11, rg Durgerdam ..
Dijk volgen tot afslag Zuiderwoude
[25] dan ti naar Broek-in-Water/and
Vervolgens re, de N247 op
rg Monnickendam.
Bij stoplicht [33] 11 naar Over/eek.
Vervolgens [39] 11 rg lIpendam.
Met pontje het NH-kanaal over (f 3,-)
Dan re en Ii rg Purmerland
[42] re r9 Purmerend
Doorrijden tot aan kanaal, dan Ii
De sluisbrug oversteken.
Bij stoplichten 2x Ii.

Bij molen re [50], dan bij 2e kr Ii en
bij volgende kr re. Bij dit kruispunt
staat de mooiste boerderij van de
Beemster. Bij stoplichten in
Middenbeemster re [56]. Na het
viaduct re, Ii, Ii de dijk op.
Dijk volgen tot Oosthuizen [65].
Brug over, Oosthuizen in, meteen re
Dan Ii rg Middelie. .

C Koffie-stop bij Nice en Lea
Volbeda, huisnummer 32
!r 02992 - 1564 (~ 13:15)

Vanuit huize Volbeda re en na 2km
weer re rg Kwadijk. In Kwadijk re rg
Hobrede. In Hobrede Ii de brug over.
Dan rechtdoor, vervolgens re en net
zolang doorrijden to weg dijk op gaat.
Dijk volgen tot brug [15]. Brug over Ii.
Weg volgen via Beets, Oudendijk.
In Avenhorn Ii rg Ursem. Dan 1e
brug over Ii rg Schermerhorn [26].
In Schermerhom brug over re dorps-
straat in, volgende brug Ii.
Bij stoplichten rechtdoor rg Groot-
Schermer. In Grootschermer rg .
Dnehuizen. In Orlehuizen brug over Ii
rg West-Graftdijk. Bij T-kr. [37] re, na
stoplichten brug over en meteen re rg
Spijker boor. Na de brug re rg
Warmer.
In Wormer langs de Zaan rijden tot
de weg van de Zaan wegloopt. NIET
de Zaan over, maar de brug naar de
Wijdewormer over, dan re. Bij stop-
lichten re tot P-plaats Zaanse Schans
~ Getal tussen [ ] is de KM-stand(!)

Rijdt voorzichtig en veel plezier.
Enrico Rikkers (pv 3430)
Carlo van Houten (pv 1393)




