
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Geachte leden, 

Op 14 oktober a.s. rijden we weer de Snertrit. Net als vorig jaar hebben Jan-Willem van ’t 

Spijker en Evert ten Hove deze rit uitgezet.  

We spannen in aan de Tongerenseweg Zuid 215, 8162 in Epe. Vandaar uit maken we een 

heerlijke rit over de heide en door de bossen.  

Het inspanterrein is open vanaf 9.00 uur, alwaar u zich kunt melden bij het secretariaat voor 

de inschrijving. Koffie/thee met wat lekkers staat ook vanaf die tijd klaar.  

We vertrekken om 10.30 uur.   

In de pauze zal er, hoe kan het ook anders, snert met roggebrood en spek gegeten worden. 

 

N.B. Houdt bij de keuze van uw rijtuig rekening met de omstandigheden van de route, de 

zand en bospaden kunnen zwaar zijn! 

 

Inschrijven voor deze rit graag vóór 12 oktober! U kunt zich aanmelden via de link in de 

email of bij Brigitte Brugman op 06-28783052. 

Het inschrijfgeld voor deze rit bedraagt € 10,- per aanspanning inclusief 2 personen. Bij meer 

personen € 2,50 per persoon extra. Het statiegeld voor het startnummer is € 10,00. 

 

Graag tot ziens bij de Snertrit !! 

 

 

Route naar de inspanplaats in Epe: 

A28 vanuit Zwolle en Amersfoort afslag 15 Epe nemen, dan de N795 richting Epe. De eerst 

volgende rotonde rechtdoor en dan de eerste weg rechts de Oost Ravenweg op en gelijk weer 

rechts de Tongerenseweg Zuid op. Deze uitrijden tot aan het fietspad, dan links af en aan het 

eind van de weg bevindt zich het inspanterrein. 

Of: 

Vanaf de A50 Zwolle Apeldoorn de afslag 27 Epe nemen, dan de N309 op en na ca. 5 km links 

af de Oost Ravenweg op en gelijk rechs de Tongerenseweg Zuid op. Deze weg uitrijden tot aan 

het fietspad, dan links af en aan het eind van de weg bevindt zich het inspanterrein.                   

 
 
 


