Sassenheim

3 februari 2009

Solex tour door het Westland (Vanuit de Lier)
Op zaterdag 9 mei organiseert de SPV een middag toeren op een ouderwetse
Solex (Fiets met hulpmotor) door het Westland met

Vertrek:

Verzamelen vindt plaats bij de Sikkens portiersloge, waarvandaan we
op basis van eigen vervoer om 11:30 uur vertrekken.
Routebeschrijving of TomTom aanwijzingen worden aldaar verstrekt.
Deelnemers die op eigen gelegenheid willen gaan moeten dit van
tevoren bij de organisatie kenbaar maken en dienen uiterlijk 12:30
uur op locatie in de Lier te zijn.
Onderweg krijgt u van de SPV een tweetal drankjes aangeboden.

Terugkomst: Rond 17:00 uur is de toertocht afgelopen waarna er eventueel nog
gelegenheid is voor het gebruik maken van de Barbecue. Dit laatste
afhankelijk van het aantal personen welke hiervan gebruik willen
maken.

Er zijn in totaal 250 Solexen waarvan we gebruik kunnen maken.
De eigen bijdrage is € 15,00 en wordt met € 7,50 verhoogd indien van de BBQ
gebruik gemaakt gaat worden.
De BBQ vindt plaats in en rond het Solex museum (onder glas overdekt).
Introducés betalen een eigen bijdrage van respectievelijk € 20,- zonder en € 30,met BBQ.
De deelnemers moeten tenminste in het bezit zijn van een Bromfiets certificaat,
Auto- of Motorrijbewijs. Er zijn twee tandems beschikbaar echter deze zullen
ruim van tevoren gereserveerd moeten worden.

De tocht:

Boerenlandtocht (deze tocht bevelen wij u aan in verband met de rust)
Vanuit De Lier pruttelen we gezellig het boerenland van Schipluiden door. Over
rustige polderweggetjes knorren we langs vele oude knotwilgen, alsof de tijd stil
heeft gestaan. Links in de verte ligt Delft, recht voor u aan de horizon ziet u de
skyline van Rotterdam. Midden in dit rustige poldergebied gaan we aan de koffie
(met mogelijk iets lekkers). Daarna naar het nostalgische Maasland. Wat een
uitzicht en een rust! Na een borrel in een gezellige kroeg gaan we weer op De Lier
aan.
Bij de tocht rijdt er een
begeleidster en pech service
(bezemwagen) van de
organisatie mee om eventuele
vertragingen of
teleurstellingen aangaande
ondeugdelijk materieel, op te
vangen. Het blijven uiteraard
oude machientjes die Solexen.

Aanmeldingen onder vermelding van wel/geen
BBQ kunnen tot en met 1 mei a.s. gedaan worden
d.m.v. een telefoontje of e-mail.
Deelnemers kunnen m.b.t. een eventuele
afgelasting (storm en slagregens) vrijdagavond 8
mei het volgende telefoonnummer bellen (0713082304).
Inlichtingen en aanmeldingen bij:
Peter Dekker
Lab CR-IPD-Maintenance
Toestel:
071-308-2304.
Gebouw 62 kamer 318
Email: Zie contact formulier op de internetsite.

