NIEUWKOOPSE PLASSEN RIT
Zondag 21 april 2013

Beste Spideristi,

Vandaag hebben we voorgenoten van een geweldige rit, welke is uitgezet rond de
Nieuwkoopse plassen door Rob Slooten. Vanaf 10.30 tot 11.00 uur worden we ontvangen in
Restaurant Hotel de Watergeus, Simon van Capelweg 10 in Noorden, waar we gefêteerd
worden op koffie met 2 soorten specialiteiten. Hier kunnen we op het terras genieten en
dromen, dat we in Italië zijn. Het weer en de auto’s werken daar zeker aan mee. Het is een
prachtgezicht al die spiders op de parkeerplaats.

De rit gaat weer door zo’n verschrikkelijk mooi stukje Nederland. We komen op bijna
geheim gehouden plekken, prachtig, zeker nu het voorjaar zijn intrede doet. De route is
zodanig, dat er onderweg tijd is om je spider nog beter te leren kennen. Op een
afgeschermd terrein kun meedoen aan een behendigheidsproef als onderdeel van het
spelelement van de rit. Ook is er een puzzle – element in de route ingebouwd. Voor de beste
equipes wordt er door het bestuur een leuke prijs beschikbaar gesteld. De prachtige route is
het meer dan waard om ook zonder spelelement te rijden. Echte genieten wordt het de 21ste
April, de weergoden werken zoals altijd weer mee, ’t zonnetje is besteld, de kap kan open en
we zijn met ons spidertje weer” koning te rijk”!
Na een prachtige rit zullen we omstreeks 17.00 uur aankomen in in Reeuwijk, waar we een
drie-gangen keuze menu zullen nuttigen, vooraf aperitief op het terras en aansluitend het
diner. Tijdens het diner zal de prijsuitreiking plaats vinden. Het restaurant ligt dicht bij de
A12, zodat de rit makkelijk ingezet kan worden.
Je opgave voor de rit zien wij graag tegemoet tot en met zondag 14 april 2013 op ons e-mail
adres fiat.spider.events@gmail.com onder vermelding van naam, lidnummer en het aantal
personen. De kosten bedragen zoals gewoonlijk slechts € 25,00 per persoon.
Wij nodigen je van harte uit,
Marc Visser en Henri Vesseur

