-6 juli 2019.
12.00u start de eerste deelnemer. Om de 3 minuten individueel vertrek
per aanspanning.
Vertrek vanaf de paardenuitgang Menvereniging Wapenveld, Zandbergen 4,
om de ijsbaan, bovenaan, de onverharde weg Zandbergen linksaf slaan.
-einde rechts voor het kanaal, de Kanaaldijk, bij de brug rechtsaf Kloosterweg, weg links vervolgen bij het sluisje , Werverdijk.
-voorbij de hoogspanningskabels linksaf Het Oever in. Deze weg blijven volgen langs de rivier de IJssel. Gaat na 1,5 km over in de Hoenwaardseweg.
-gele PIJL
- Opbroekspad linksaf, bij gele bordje Staptraject, 1 km stappen tot ‘einde
stap”, op de dijk links en meteen weer links (PIJL)het paadje op van de
“Hezenberg,” voor het grote huis rechts, weg blijven volgen tot het kanaal ,
de brug/sluis over, daarna de eerste weg rechts, Hezenbergweg.
- rechtsaf de 4e Industrieweg, linksaf 3e Industrieweg, rechtsaf Burg,
Moslaan.
- Aan het eind rechtdoor de Kerkhofdijk op. Bij de splitsing van het fietspad
rechtdoor en een beetje links de klinkerweg afdalen en onderaan rechtsaf
naar de “Nieuwstad” eind rechts de Nieuwe weg op. Let op !! druk verkeer.
- Regelaar 1, meteen na het stoplicht de 2e regelaar.
- Na het stoplicht linksaf de Ridderstraat, 1e weg links( tegen de rijrichting)
voor de kerk links= = Kerkplein. 1e Rust op het kerkplein.
- Eerste aanspanning arriveert rond 13.00 u.
- 1e Rust, drankjes aangeboden door Banka en de broodjes door “Every day
bread and coffee”, de nieuwe broodjeszaak van Hattem.

Eerste aanspanning vertrekt hier rond 13.45 u,
-Vertrek van het Kerkplein tussen de plantenbakken rechts voor de kerk
langs, en meteen weer rechts Kerkhofstraat . hier staat de
Speaker. Eric Eshuis. Dan langs het Bakkerijmuseum, linksaf Ridderstraat
in, deze gaat na de kruising over in Achterstraat.
- Aan het eind rechtsaf langs de molen over de Noordwal, linksaf voor de
poort Letop!!!! scherpe bocht om de ronde plantenbak naar rechts, de Dijkpoort onderdoor. Eerste weg rechts is de Achterstraat opnieuw nu eind
links bij de molen, de Zuidwal op. Bij de brug rechtsaf, daarna meteen
weer rechts na de brug. Grote gracht.
- U rijdt hier tegen het verkeer in, opletten dus.
- 1ste links Bongerd , hele rotonde nemen en zwaaien naar de bejaarden,
na de rotonde meteen rechts de Bongerd vervolgen, einde rechts Stadslaan, daarna kruising oversteken(regelaar)en Stadslaan vervolgen.
- 2e weg rechts Eliselaan, daarna iets links aanhouden gaat over in Koeweg.

- na de camping rechtdoor, langs het Huis Molecaten, dan rechts aanhou-

den, door de witte hekken grindweg volgen.
- Bij de grote verharde weg aangekomen Hessenweg, (Regelaar) rechtsaf
over het fietspad later op de grote rijbaan en deze weg plm 500 meter blijven volgen tot de fietspad-kruising, linksaf het fietspad op.(Regelaar)
- links aanhouden, de Enkweg.
- 2e weg links Vuursteenberg. Beneden aangekomen op de kruising
Hessenweg,
- Kruising oversteken, Gevaarlijk!!!!!,
- op de splitsing na 50 m. op de grindweg linksaf, zandweg “Wachtelenberg,” aan het einde op de meervoudige kruising het betonklinker wegje
rechts op naar het restaurant Molecaten,
- 2e Rust. Aankomst 1e aanspanning 14.15 u/ vertrek ong. 14.45 u
Vertrek vanaf het restaurant Molecaten, daarna meteen rechts de Koeweg
omhoog, aan het eind na ongeveer 2km links aanhouden , meteen daarna
rechtaf de asfaltweg Leemculeweg. op Pas op, Drukke weg !!!
Leemculeweg blijven volgen, na 200 meter eerste wegje rechts, langs de
kiosk. Daarna de weg oversteken, vlak voor het hek rechtsaf en het bospad
op (Gele pijl) gele pijlen blijven volgen.
-oversteken Molenweg (Regelaar).
Bospad volgen, links aanhouden. Weer de Molenweg oversteken,(Regelaar)
bospad blijven volgen via de pijlen.
- vanuit het bos een stukje verharde Mosweg, linksaf de Bosweg in 1e
rechts Parkweg naar beneden(Regelaar), de Groteweg oversteken en
meteen na 30 meter rechtsaf het betonnen fietspad op naar korenmolen de
Vlijt voor prijsuitreiking en proefje van bekwaamheid plus een paar pionnetjes.
- Daarna rijden we in colonne, aaneengesloten dus, naar het inspanterrein
via het dorp Wapenveld, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd met oa.
Kruudmoes en slaatjes plus stokbrood.

Telefoonnummers bij ongemak;
voorz. Jannes van Diepen 0651866629
Vragen over de route.
Ton Kruithof 06 33583048

