De Snertrit op 15 oktober 2017.
Jan Willem van ‘t Spijker heeft deze rit met Evert ten Hove uit gezet. Een nieuwe omgeving
voor velen van ons. We gaan weer genieten. De catering zal weer druk zijn met alle
elementen die er deze dag bij horen. De snert wordt urenlang geroerd, het vuurtje onder de
driepoot wordt weer aangemaakt voor de glühwein, en de chocomel warm gemaakt.
We zien graag uw aanmelding uiterlijk 14 oktober tegemoet in verband met die catering.
N.B. Houdt bij de keuze van uw wagen rekening met de omstandigheden van de route, de
zand- en bospaden kunnen zwaar zijn!
Inspanterrein is gelegen aan de Tongerenseweg Zuid 215, 8162SC in Epe
Het is als volgt aan te rijden:
A28 vanuit Zwolle en Amersfoort afslag 15 Epe nemen, dan de N795 richting Epe de eerste
volgende rotonde rechtdoor en dan de eerste weg rechts de Oost Ravenweg op en gelijk weer
rechts de Tongerenseweg Zuid op. Deze weg uitrijden tot aan het fietspad, dan links af en
eind van de weg bevind zich het inspan terrein.
Vanaf de A50 Zwolle Apeldoorn afslag 27 Epe nemen dan de N309 op en na ca. 5km links af
de Oost Ravenweg op en gelijk rechts de Tongerenseweg Zuid op.
Deze weg uitrijden tot aan het fietspad, dan links af en eind van de weg bevind zich het inspan
terrein.
Programma.
U kunt inschrijven vanaf 9.00 uur en we vertrekken om 10.30 uur precies.
De eerste stop hebben we op de Ossenweg 10, 8161 PZ Epe bij de parkeerplaats bij
pannenkoeken restaurant de Ossenstal.
De grote stop hebben we bij de Schaapskooi in Heerde aan de Elburgerweg 33.
Komend vanuit de richting A28: Neem afslag 't Harde. Einde snelweg slaat u de Eperweg
richting Epe/Heerde op. Na ongeveer 4 km slaat u linksaf de Zuidweg op (onderaan de
Woldberg). Na ongeveer 7 km slaat u rechtaf de Elburgerweg op (tweede afslag op de
Zuidweg). Na ongeveer 4 km aan de rechterkant ziet u een kiosk. U kunt ook de met rode
klinkers verharde weg naast deze kiosk oprijden om vlak bij de schaapskooi te parkeren.
Komend vanuit de richting A-50: A50 volgen richting Heerde. U neemt aflag 28 Heerde
Zuid. Einde snelweg slaat u de Eperweg op richting Heerde centrum. (Vanuit de richting
Zwolle onderaan linksaf, vanuit de richting Apeldoorn onderaan rechtsaf.) In het centrum
slaat u linksaf de Elburgerweg op (even voorbij het gemeentehuis, eerst een stukje Hagestraat,
langs de benzinepomp.) Na ongeveer 4 km ziet u aan uw linkerhand een kiosk. U kunt ook de
met rode klinkers verharde weg naast deze kiosk oprijden en vlak bij de schaapskooi
parkeren.
Om ongeveer 15.30 uur zijn we dan weer terug op het inspanterrein. Nadat iedereen de
paarden op de wagen heeft gezet praten we dan nog even gezellig na onder het genot van een
drankje!
Inschrijven via de website of bellen naar Henk Nagel 06-51414744

