Beste Fiat 124 Sport Spider liefhebbers,
Zondag 26 augustus gaan we het doen! Een prachtige toerrit maken door Abcoude, Ouderkerk aan
de Amstel, Amstelveen, Uithoorn, De Kwakel, Amstelhoek, Vinkeveen en meer! Tijdens de route
zullen we je wijzen op bijzondere nieuwsfeiten die aan de route en in de buurt van de route hebben
plaats-gevonden om deze zomerrit een extra dimensie te geven.
We verzamelen om 10.00 uur bij Fort Abcoude, onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Daar
wordt koffie met taart geserveerd. Er is gelegenheid om deel te nemen aan een rondleiding. Deze is
inbegrepen in de prijs van de rit, maar zeker geen verplichting.
Je bereikt de startlocatie via onderstaande beschrijving:
Vanaf de snelweg A2 het dorp Abcoude binnenkomend ga je steeds rechtdoor tot over de
ophaalbrug over het riviertje de Angstel. Dan onmiddellijk rechtsaf langs het water. Je rijdt dan op de
Molenweg. Na ca. 250 meter (10 meter ná de tweede zijstraat links) ga je linksaf de ingang van het
Fort Abcoude in om Molenweg 19 te bereiken. Je rijdt langs het particuliere woonhuis op de hoek. Er
is ruim parkeergelegenheid voor en achter het paviljoen van het viscentrum waar de koffie
geserveerd wordt.
Er is ontvangst met koffie of thee met taart en ook de gelegenheid om op eigen kosten een broodje
voor tijdens de rit aan te schaffen of om een simpele maaltijd te gebruiken voor vertrek.
Uiterlijk 12.30 uur dienen alle Spiders te vertrekken vanaf het fort voor een tocht van ca. 90
kilometer lang. We zullen wat suggesties voor lunchlocaties onderweg opnemen in de route.
Vanaf 17.00 uur is er gereserveerd in restaurant 't Geregt in Amstelveen waar een Italiaans buffet,
inclusief dessert, geserveerd zal worden. De route eindigt bij deze locatie. Het welkomstdrankje en
de maaltijd zijn inbegrepen in de deelnameprijs, overige drankjes zijn voor eigen rekening.
Voor deze rit geldt een eigen bijdrage van € 25,00 per persoon. Dit is, samengevat, inclusief koffie of
thee met taart, een rondleiding door het fort, een welkomstdrankje en het Italiaanse buffet met
dessert.
Je aanmelding zien wij graag tegemoet voor 21 augustus onder vermelding van je naam, het
kenteken van de auto en het aantal personen fiat.spider.events@gmail.com en
susanne.smeehuijzen@gmail.com. Het verschuldigde bedrag kun je overmaken girorekening 42140
t.n.v. Fiat 124 sport spider register te De Lier.
In verband met reservering van het restaurant, is restitutie van het deelnamebedrag na 21 augustus
niet meer mogelijk. Het aantal dinergasten dat wij die dag doorgeven wordt in rekening gebracht,
ook als zij onverhoopt verhinderd mochten zijn.
Stel nou, dat je pas 21 augustus terugkomt van vakantie en dit bericht laat leest… Het restaurant
heeft aangegeven dat zij een enkele last minute aanmelder nog wel kunnen bedienen. Indien dit van
toepassing is op jou, mail even naar susanne.smeehuijzen@gmail.com om de details door te nemen
van je late aanmelding.
Voor vragen kun je mailen met susanne.smeehuijzen@gmail.com of bellen met 06-28943602.
Tot 26 augustus!
Willem Dekkers en Susanne Smeehuijzen

