Regio Rit NW 21 april 2018.
Middenweg 480 1704BM Heerhugowaard.
Wij starten tussen 09.30 uur en 10.30 uur bij Snoek Motoren in Heerhugowaard.
Tip: start met een volle tank bij aanvang van de route.
Na de gebruikelijke inschrijving bij een van onze toercommissarissen worden we hartelijk welkom
geheten door het team van Snoek Motoren met een kopje koffie met wat lekkers erbij.
Er is op deze dag ook een “houtbrand” bewerkster aanwezig, die met haar creativiteit de prachtigste
werkstukken maakt. Eventueel kan naar wens een afbeelding op hout worden uitgevoerd.

Na het kopje koffie (of thee) vertrekken we in de richting van Hoorn en zakken zo naar beneden via
Middenbeemster richting de Zaanstreek. Na deze mooie start komen we bij de Zaanse Schans. Hier
krijgt u de gelegenheid om de motor te parkeren en de Zaanse Schans te bezichtigen. Ontdek de
ambachten, molens en huizen uit de 18e en 19e eeuw!

Na deze historische stop vervolgen we onze reis naar bierbrouwerij “De Hoop”.

Hier kunt u eventueel een drankje of een hapje nuttigen. Ook kunt u hier speciale bieren kopen.
Deze brouwerij is in 2016 gestart op deze locatie. De moeite waard om een kijkje te nemen.
Informatie vindt u via de site www.brouwerijhoop.nl
Na deze stop gaan we richting het kustgebied van Castricum en zo naar de kop van Noord-Holland
naar Amstelmeer. Via een mooi stukje over de dijk komen we aan in Den Oever.
Hier heb je de gelegenheid om een visje te nemen, als je er van houdt natuurlijk??

Eenmaal weer opgestapt met volle buikjes, vervolgen we alweer het laatste stukje van deze panrit.
Op weg naar Schagen langs Koedijk, om vervolgens af te buigen naar onze eindbestemming in
Heerhugowaard waar wij vanochtend de rit zijn begonnen. Hier wacht ons nog een verrassing als
toetje van de rit.
We heten u van harte welkom op deze dag.
Namens de toercommissie,
Marco Ravensbergen, Toercommissaris Noord-West.

