De Bollenrit op 17-4-2017.
Deze rit was voorheen van Het Gareel, nu van Hoofdstad Aanspanning. De organisatie is
gedaan onder de verantwoordelijkheid van ons bestuurslid Jan van de r Geest. De rit is altijd
rond deze datum en omdat het nu in het Paasweekend valt gaan we deze bollenrit doen op
tweede Paasdag.
Deze rit voert ons langs de prachtige bollenvelden. We sta rten dit keer in Noordwijkerhout
bij de Fa.W.A.M.Pennings . Onderweg hebben we 2 stops, beide op het BAVO terrein, we
maken een achtje, aan de Langevelderweg te Noordwijkerhout.
Start is om 10.30 uur en we zijn weer terug om 15.30 uur. Lengte is 23 km.
Zowel authentiek als recreatief gerij mag meerijden, met dien verstande dat het
authentiek gerij voorop gaat en de rest volgt. We rekenen er op dat ook de recreatieve rijders
met schoon en net materiaal komen en dat men zich correct kleedt (hoofddeksel,
handschoenen bijv.) Deze formule hanteren we omdat het jaarprogramma anders qua
evenwicht wat nadelig uitvalt voor de recreatieve rijders en dat denken we hiermee goed te
compenseren.
Route naar inspanterrein Fa. W . A. M . Pennings, Herenweg 348 A, 2211 VG
Noordwijkerhout. Vanuit Amsterdam de A 4- afrit 4 de N 207 richting Lisse / Hillegom,
Keukenhof volgen, aan het einde linksaf richting Lisse, 2 rotondes rechtdoor, bij de 3 e
rotonde rechtsaf richting Langevelderslag, langs de Keukenhof, bij station Lisse over het
spoor, rechtdoor de Delfweg volgen, dan bij de rotonde linksaf (3/4 rotonde), = de Herenweg,
na 1600 meter ziet u links het bord met o.a. W. A. M. Pennings naast De Ruyter en Son,
onderaan links aanhouden. Hier starten we.
Komt u vanaf de A 44 bij Leiden dan neemt u de N 206 langs Katwijk en Noordwijk en
neemt u de afrit Noordwijkerhout Noord, onderaan rechtsaf en gelijk linksaf. Dit is de
Herenweg. Na 1500 meter ziet u rechts De Ruyter en Son en ook W. A. M. Pennings, waar
we starten.
Kosten 10,- euro per aanspanning met 2 personen e n iedere persoon meer is 2.50 euro.
Statiegeld voor het nummer is 10 euro.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wachten op uw inschrijving.
Dat kan via de website in de registratiepagina of door te bellen naar Henk Nagel 0651414744.
Met vriendelijke groet ,namens het bestuur van Hoofdstad Aanspanning,
Henk Nagel, secr.

