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6 en 7 juni 2020

De elektro vak speciaalzaak van Baarn!

Colofon
De Nieuwenoord Motorrun
is een initiatief van de
Baarnse Motorrun Vereniging
KvK nr. 32073405, Bankrekening. NL73 INGB 000 8210726
De Nieuwenoord Motorrun is een rit voor motorrijwielen met zijspan, waarbij cliënten
van Amerpoort als passagier worden meegenomen. Zijspan- en trikerijders uit het hele
land komen sinds 1984 jaarlijks naar Baarn om hun hobby op die manier te delen met
enthousiaste liefhebbers die vanwege een verstandelijke beperking niet in staat zijn om
zelf een motorvoertuig te besturen.
Correspondentie over inschrijvingen van rijders, passagiers en vrijwilligers gaat via de
inschrijfcommissie, 06 13928984, motorrun@amerpoort.nl
Het adres van Amerpoort locatie Nieuwenoord is:
Nieuwenoordlaan 12, 3744PA Baarn.

Bestuursleden BMV zijn:
Alessandro Bizzaro, voorzitter
Yvonne Veltman, secretaris
Paul Weel, penningmeester
Irmgard Wortel, bestuurslid
Nicoline van der Maas, bestuurslid
Tanja Knook, bestuurslid

voorzitter@motorrun.nl
secretaris@motorrun.nl
penningmeester@motorrun.nl
irmgard@motorrun.nl
nicoline@motorrun.nl
motorrun@amerpoort.nl

Bij de run zijn talloze vrijwillige
medewerkers betrokken.
Contactpersonen daarvan zijn:
Tanja Knook, inschrijving en draaiboek
Irmgard Wortel, randfestiviteiten
Jan van Slooten, sponsorwerving
Baudouin Knapen en Irmgard Wortel, moderne media
Petra Papenburg en Miranda Kroon, catering
Marcel Veltman, route en verkeersafwikkeling
Henk van Drie, artistieke vormgeving en merchandising
Jan Papenburg en Jan van Slooten, campingbeheer
Annemieke Kappert, Amerpoort vertegenwoordiger
Allen bereikbaar via Motorrun@amerpoort.nl
37e Nieuwenoord Motorrun - 2020
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Het springkussen wordt u aangeboden door:

CSN Groep B.V.
Hoofdkantoor
Fokkerstraat 12
3833 LD Leusden

Algemeen
088 - 999 09 99
info@csngroep.nl
www.csngroep.nl

Nieuwstraat 2 3743 BL Baarn 035-5420574 www.petershof .nl
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Woord van de Voorzitter
Beste Motorrunners,
De 37e Nieuwenoord motorrun is weer in volle voorbereiding. We hebben er zin in!
Afgelopen jaar was een overgangsjaar. Voor het eerst genoten we niet van de begeleiding van de politie en mochten
we op eigen benen gaan staan. Het was voor de organisatie
een spannend moment. We waren overtuigd dat alle voorbereidingen goed waren getroffen en dat we zorgvuldig gekeken hadden naar hoe we de
veiligheid voor rijders en deelnemers konden garanderen. Maar toch... het blijft altijd
spannend!
Ik kijk vol trots terug naar een zeer geslaagde editie en wil iedereen die zich daarvoor heeft
ingespannen hartelijk bedanken.
Met de ervaringen en leermomenten van afgelopen jaar in ons achterhoofd, hebben we
besloten om dit jaar weer op dezelfde voet door te gaan. Ook in 2020 zullen we dus de
Motorrun als een toerrit aanbieden. Er zijn wat wijzigingen aangbracht aan route, procedures en taken in en om de stoet, dus een vriendelijk verzoek om dit boekje goed door te
lezen.
Ik wil alvast alle passagiers, vrijwilligers, rijders, sponsoren en de Amerpoort bedanken
voor het mogelijk maken van een nieuwe Motorrun!
Ik zie jullie graag op 6 en 7 juni!
Alessandro Bizzaro
Voorzitter BMV

37e Nieuwenoord Motorrun - 2020
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Autobedrijf Niels Renes BV
Een begrip in Baarn en omstreken

Post/bezoekadres: Eemnesserweg 116, 3741GC Baarn
Telefoon: 035-5413939
Maandag t/m zaterdag: 9:00-12:30 – 13:30-18:00
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Het programma
Zaterdag 6 juni
12.00

Inschrijftafel en het terras openen bij het Cultureel Centrum

14.00

Start van de minirun op het veld bij het Cultureel Centrum, met muziek,
spelletjes en springkussen op het veld

16.00-17.00

Stonetown Frogs - Live muziek

17.00 		

Eten

19.45-21.00

Piggy & The Perverts -Live muziek

18.30-23.00

Kletscafé

Zondag 7 juni
07.30-9.00

Ontbijt in het Cultureel Centrum

10.00

Opstellen en instappen op de Rondweg

10.30

Vertrek van de 37e Nieuwenoord Motorrun

12.30

Lunch in- en rond het Cultureel Centrum

13.30 		

Opstellen en instappen op de Rondweg

14.00		

Vertrek van de 2e etappe

15.00		

IJspauze in de Pekingtuin met live muziek en een ijsje van Petershof

16.00 		

Terugkomst op Amerpoort

16.00-17.00

Soep, napraten en afscheid

37e Nieuwenoord Motorrun - 2020
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Restaurant Peking
Familie Huang
Stationsweg 39, 3743 EM Baarn
Telefoon: 035 541 3953
E-mail: pekingbaarn@gmail.com

Fred Onderhoud levert verschillende diensten aan zowel
particulieren als bedrijven. We werken met een deskundig en
ervaren team.
U kunt ons inschakelen voor o.a.:
Verbouw • Onderhoud • Timmerwerk • Dak- en zinkwerk • Loodgieterswerk
CV-installaties • Ontstopping
Raadhuislaan 7, 3755HA Eemnes
Telefoon: 06 51 87 31 90 • Fax: 035 531 90 11 • Email: info@fredonderhoud.nl

6

37e Nieuwenoord Motorrun - 2020

Ervaringen met de eerste
Politieloze Motorrun 2019
Vorig jaar moesten we het voor het eerst zonder strakke begeleiding van politie en verkeersregelaars doen. De aanloop naar de rit van 2019 werd daardoor gekenmerkt door
enige onzekerheid. Hoe gaan we dat aanpakken? Komen onze cliënten dan niet in gevaar?
De mensen die bij ons wonen zijn vaak afhankelijk van een hele horde gespecialiseerde
vaklui die dag en nacht in de buurt moeten zijn om zorg te verlenen, ook tijdens uitstapjes buiten de poort, en daar kwam de medewerking van de politie ons zeer van pas. Alle
zijspannen bleven netjes achter elkaar rijden en contact leggen met de gespecialiseerde
krachten was simpel. Je stak je hand op en er stopten er dadelijk een paar. Perfect geregeld.
Hoe zoiets te organiseren zonder het verkeer te regelen? Het
antwoord daarop kwam uit
onverwachte hoek, te weten
ProRail Incidentenbestrijding.
De stoere kerels (m/v) van
deze organisatie zijn niet
zo opsporingsbevoegd als
de politie, maar zeker zo
bekwaam als het gaat om
ingrijpen bij calamiteiten.
Bovendien beschikken zij over digitale portofoons en busjes met blauwe zwaailichten (ook
verkrijgbaar in H0 https://www.fvc-decals.nl/product/bupror-mercedes-vito-prorail-187),
zodat de Nieuwenoord Motorrun een (voorzichtige) doorstart kon maken, maar nu als toertocht, onderworpen aan de gewone verkeersregels.
Dit pakte onverwacht goed uit. Niet alleen verdwaalde er niemand; de rit verliep ongekend
relaxed en vrij van gevaarlijke situaties. De commentaren waren vrijwel unaniem positief.
Geen schaamte meer over gedupeerde medeweggebruikers die naar de kant gedwongen
waren; geen oververhitte zijkleppers meer vanwege onhaalbare snelheden achterin de
stoet; niet meer onophoudelijk en op rare plaatsen ingehaald worden door snelle motorfietsen. En gek genoeg: Doordat men op de gewone verkeersroutine kon vertrouwen, was
het rijden veel minder vermoeiend dan in de stoet.
Natuurlijk waren er ook genoeg die het spektakel mistten, vooral de fans in de bakjes
en het publiek langs de weg, maar daar staan genoeg rijders tegenover die de woorden
‘aandacht’ en ‘politie’ liever niet in dezelfde zin bij elkaar zien staan. Maar ook die missen onze politievrienden op het persoonlijke vlak. Na al die jaren laten ze toch een leegte
achter. Het zal slijten, maar dat duurt een tijdje. Intussen gaan we dapper door met het
oplossen van problemen, zoals het ontbreken van het onverbiddelijke 10:30:00 vertreksein van Theo en Jan.
Lastig….
37e Nieuwenoord Motorrun - 2020
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De route
Geheel onbedoeld is er een sterk thema in de route geslopen, en wel de invloed van het
militaire bedrijf op het Nederlandse landschap. In het gebied waar we doorheen zullen
rijden, is die namelijk uitzonderlijk groot en hier en daar best bizar. Zo rijden we langs een
punt waar de weg een taxibaan oversteekt van het (nu verlaten) Vliegkamp Soesterberg.
Ooit moesten hier bij bepaalde operaties verkeersregelaars worden ingezet om aanrijdingen met straaljagers te voorkomen. Vervolgens
rijden we over een lokale weg die niks met nergens lijkt te verbinden, maar die toch negen
meter breed is en gegoten van het sterkste
asfaltbeton dat er bestaat. Zouden de Sovjets
bij Kassel door het IJzeren Gordijn breken,
konden de gemotoriseerde brigades die hier
gelegerd waren zonder filevorming ten strijde
trekken. Die legerkampen zijn er nog steeds, maar blijven voor ons zo goed als onzichtbaar. De Федеральная Служба Безопасности mag weten wat ze daar allemaal uitspoken.
Aan de andere kant van de A28 rijden we rondom een uitgestrekt oefenterrein en een bizar
monument ter ere van een veldslag waar Nederland aan de zijde vocht van het Imperiale
Frankrijk. In de middagroute passeren we een monument ter ere van een veldslag tien
jaar later tégen hetzelfde Keizerrijk. Trouw is een kernwaarde onder soldaten; niet onder
bondgenoten.
Dan stappen we even uit het militaire thema als
we het deftige Slot Zeist passeren, om daarna
15 km door het schootsveld van acht verschillende forten te rijden, allemaal onderdeel van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bijna niemand
die zich nog realiseert hoe bepalend de landsverdediging vroeger was in het dagelijks leven. Tot ver in de vorige eeuw moest alles hier ten
dienste staan van de oorlogsvoering: De loop van wegen en kanalen, de plaats van gebouwen
en beplanting tot en met de materialen waaruit de plee achter het huis was opgetrokken. De
bochten in de weg zijn er om het verkeer optimaal op de korrel te kunnen nemen, en ook de
spoorlijnen volgen tracés die het de vijand onmogelijk maakten die als acces te gebruiken.
Na het laatste fort gepasseerd te hebben, rijden we nog kilometers door een gebied dat is
ingericht als inundatiegebied. Het gevaar voor de aanvallers komt nu niet meer vanuit
de forten in het zuiden, maar vanuit de bossen aan de noordkant van deze geconcipieerde killing fields. Hier geen ongenaakbare stellingen meer; de littekens in het landschap
beperken zich nu tot hekwerken met scheermesprikkeldraad rondom op Google Earth
geblurde terreinen, maar vergis je niet: Achter elke struik kan hier een militair zitten.
Sterker nog: Iedere struik kan een militair zìjn. Pas op met wildplassen…
(Meer ontdekken over deze materie? Zie https://www.nmm.nl/ en https://waterliniemuseum.nl/)
8

37e Nieuwenoord Motorrun - 2020

De route deel II
Voorheen waren we nooit zo scheutig met het vrijgeven van de route. Dit naar aanleiding
van klachten van supporters die zich met familie en barbecue in de berm hadden geposteerd op een plek die bij nader inzien niet door de stoet werd gepasseerd. Na diverse keren
op die manier familie-uitjes bedorven te hebben, zijn we de routes voortaan geheim gaan
houden. Tot nu toe, want vanwege het ontbreken van politiebegeleiding worden er hoge
eisen gesteld aan routebekendheid van de ordonnansen. Hoe meer mensen weten waar
we langs moeten, hoe minder kans op vergissingen. Vandaar dat we de route nu vooraf
publiceren.
De 1e etappe: Poort uit rechtsaf richting Baarn, N221 volgen tot Paleis Soestdijk, rechtsaf
N234, linksaf de N221 door Soest, rechtsaf de N413 naar Soesterberg, eventjes de N237
maar dan dadelijk de N413 weer oppakken, bij de stoplichten linksaf Het Zeisterspoor op,
rechtsaf de N227 volgen naar de N224, die volgen via de Woudenbergseweg naar Zeist, via
de 2e Dorpsstraat en via Slot Zeist richting Bunnik, vlak voor de brug over de Kromme Rijn
rechtsaf via de achterdeur naar de Uithof, rond het UMC naar De Bilt, de Voordorpseweg
naar Blauwkapel, Groenekan en via de N417 rechttoe, rechtaan naar huis.
De 2e etappe: Poort uit
rechtsaf, N221 tot aan de
verkeerslichten, rechtsaf
de N415, linksaf naar
Lage Vuursche en daar
doorheen, linksaf de
Embranchementsweg
over, dan linksaf via de
N234, rechtsaf over de
Wieksloterweg, helemaal
rondom Soest via de overweg Foeckeweg langs onze vestiging aan de Willibrorduslaan naar de N221, dan via de
Birkstraat dwars door Soest, en dan op de Van Weedestraat rechtsaf via de Stadhouderslaan
rechtdoor naar De Pekingtuin, IJsje eten, met de wijzers van de klok mee rond het centrum van Baarn naar de Brink, afbuigen via de Eemstraat en dan via de Geerenweg terug
naar huis.
Dit uiteraard Deo Volente, Insch Allah, Wegenbouw en Weder Dienende. Bermtoeristen
zijn gewaarschuwd.

www.motorrun.nl
37e Nieuwenoord Motorrun - 2020
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Opstellen en instappen
• Zorg ervoor dat je met een voldoende volle tank aan de rit begint.
• Bij aankomst op Nieuwenoord graag eerst naar de inschrijftafel, ook als de inschrijving
en betaling al schriftelijk hebben plaatsgevonden.
• Bevestig het nummerbordje dat je bij inschrijving krijgt uitgereikt op een goed zichtbare
plaats voor op de motorfiets.
• Parkeer je motor op de Rondweg op de plek waar het kaartje ligt met jouw nummer erop.
• Blijf tijdens de startopstelling bij jouw motor.
• Bij de startopstelling zal je kennis maken met de andere leden van het groepje, waaronder de ordonnans/voorrijders, en zal je passagier instappen.

Rijden in groepen
• Tijdens de rit hou je je aan de verkeersregels en verleen je voorrang aan wie voorrang
toekomt (en aan wie voorrang opeist).
• Haal geen rijdende voertuigen in, met uitzondering van fietsen en heel misschien van
landbouwvoertuigen en bromscooters.
• Zoals altijd als je in groepen rijdt, minder je ruim van tevoren vaart als je situaties nadert
waar kans bestaat dat je moet stoppen. Springt een stoplicht licht op oranje, rem je zo
soepel mogelijk met een scherpe blik in de spiegels.
• Volg de aanwijzingen van de ordonnansen, maar hou je aan de regels hierboven.
• Blijf je ergens staan waar je verkeer moet voorlaten, terwijl andere leden van het groepje
doorrijden, zullen de ordonnansen ervoor zorgen dat je weer in het groepje komt.
• Het is geen probleem als er andere weggebruikers in de groep komen te rijden. Je hoeft
niet te gebaren of in te halen. Gewoon rustig doorrijden; dan komt het vanzelf goed.
• Wanneer je ergens moet invoegen of oversteken waar het niet erg druk is, kun je misschien even wachten op een gelegenheid voor iedereen om verder te rijden, maar als
het drukker is, kun je beter je groepsgenoten negeren en voor jezelf een veilig moment
kiezen. De ordonnansen zorgen daarna voor hergroeperen.
• Hou je aan de Gouden Regel voor het rijden in groepen: Laat de afstand tot je
ACHTERLIGGER niet te groot worden. Bekommer je niet om je voorligger. Die houdt
zich aan dezelfde regel, of anders bekijkt die het maar.
Dan zijn er de bijzondere omstandigheden.
• Blijf je onderweg stilstaan, dan zal een ordonnans assistentie verlenen en zo nodig hulp
inroepen. Wanneer nodig zal assistentie verleend worden door cliëntenbegeleiders of de
firma Pegtol met de stoffer en blikwagen. Kun je
doorrijden, dan zal de ordonnans jou naar jouw
groepje (dat verderop staat te wachten) terug
begeleiden.
10
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• Raak je afgezonderd van het groepje en buiten het zicht van de ordonnansen, dan stop je
op een veilige plek en bel je de organisatie
• Op het terrein van Nieuwenoord, dus ook tijdens de motorrun en de minirun, gelden de
normale verkeersregels voor woonerven. Uiteraard hou je daar extra rekening met het
gebrekkige verkeersinzicht van de plaatselijke bevolking.

Welke voertuigen mogen er meedoen?
• De rit staat open voor motorfietsen en scooters
met zijspan en voor showtrikes
• Andere motorvoertuigen categorie A, L4e of
L5e zijn toegelaten als ze qua techniek en stijl
familie zijn van de motorfiets (dus geen Reliant
Robins), en als zij een veilige zitplaats bieden
aan een passagier met een verstandelijke beperking (dus geen quads of CanAm Spyder)
• De organisatie kan van deze regels afwijken
zonder dat daaraan rechten kunnen worden
ontleend.

Solomotorfietsen
Heel vaak krijgen we verzoeken van solomotorrijders om mee te mogen rijden. Lief
bedoeld, maar dat zou veel extra organisatie vergen zonder dat de meerijdende cliënten
daar voordeel bij zouden hebben. De solomotoren die meerijden zijn in vrijwel alle gevallen van voorrijders of dienen voor het vervoer van begeleiders. Wil je als solorijder nuttig
werk doen, neem dan contact op met de organisatie (zie colofon)
Aan de andere kant: Meedoen aan de Motorrun is niet zelden een familieaangelegenheid,
en niet alle leden van elke familie hebben een zijspan. Om die arme mensen nu thuis te
laten is ook weer zo wat, dus worden er mondjesmaat taakloze solorijders toegelaten.
Voor hen gelden de volgende regels:
• Taakloze solorijders schrijven zich in via het formulier dat voor zijspanrijders bestemd is
• Tijdens de rit volgen zij de aanwijzingen van de voorrijders
• Voorrijders kunnen, als dat nodig is om de groep overzichtelijk te houden, de solorijders
een plaats aanwijzen buiten de groep
• De verantwoordelijkheid van de voorrijders en van de zijspanrijders strekt zich uit tot
de cliënten in de bakkies. Blijf je als recreatief meerijdende solo staan of rij je verkeerd,
is het heel goed mogelijk dat niemand van de run zich om jou bekommert, ook jouw
zijspanrijdende partner niet. ‘Koersen met Pomp en Solutie’, heet dat in wielertermen. Neem dus je wegenwachtkaart mee en een routebeschrijving.

37e Nieuwenoord Motorrun - 2020
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Juridische aspecten
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Bestuurders zijn verantwoordelijk voor een goede technische staat van hun voertuigen.
Ze zijn in het bezit is van een rijbewijs in de vereiste categorie.
Ze zijn niet onder invloed van alcohol of andere roesmiddelen.
Deelnemers aan de run en meerijdende medewerkers houden zich aan de verkeersregels.
Onze ordonnansen zijn geen verkeersregelaars. Hun aanwijzingen volg je op met eerbiediging van de wet en met een scherp oog op het verkeer.
De BMV, Amerpoort of de stoetbegeleiding zijn niet aansprakelijk voor fouten van deelnemers of medeweggebruikers.
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de toestand van de weg,
van straatmeubilair of bermbegroeiing. Ook al verplichten wij deelnemers een bepaalde
route te volgen, wij gaan ervan uit dat iedereen zelf uitkijkt voor de verraderlijkheden
die je altijd op een openbare weg kunt verwachten.
Alle deelnemende voertuigen dienen verzekerd te zijn voor de wettelijke aansprakelijkheid van hun bestuurders. Een verzekering kan claims afwijzen wanneer je deelneemt
aan een evenement, maar dat betreft in de regel wedstrijden. Lees voor alle zekerheid de
kleine lettertjes tussen de regels in je polis.
Een op- en inzittendenverzekering is niet verplicht, maar altijd verstandig. Bestuurders
zijn hoe dan ook aansprakelijk voor schade en letsel die door hun schuld door op- en
inzittenden wordt geleden, ook als deze mensen op hun eigen aandringen of op verzoek
van de organisatie meerijden.
De BMV, Amerpoort en de individuele cliënten zijn natuurlijk ook verzekerd voor hun
wettelijke aansprakelijkheid, maar die volgt niet automatisch uit het accepteren van een
inschrijving of het ontvangen van u als gast. In de eerste instantie zullen we altijd zeggen dat het onze schuld niet is.

De technische keuring
Bij de technische keuring zullen onze keurmeesters Marcel B,
Sylvia Z en Rob H kijken naar de werking van remmen en
remlichten, de afscherming van hete- en draaiende onderdelen en naar het profiel op de banden. Bij kleine tekortkomingen zullen ze graag wijzen op de mogelijkheden
die geboden worden door duck-tape en tie wraps en
eventueel assisteren bij de toepassing daarvan. Maar let
wel!!!!... Hoe dan ook is de veiligheid van het voertuig
de verantwoordelijkheid van de rijder en/of de eigenaar, zelfs als onze keurmeesters bedenkingen geuit hebben over een bepaalde constructie, maar die het voordeel van
de twijfel gegeven hebben, of als zij een duidelijk zichtbaar gebrek over
het hoofd hebben gezien.
12
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Realistisch
Bouwen
vakkundige oplossingen voor uw bouwprojecten
s VERBOUWINGEN
s ONDERHOUDSWERK

s RENOVATIEBOUW
s RESTAURATIE

s INBRAAKPREVENTIE
s BINNEN TIMMERWERK

Cor Oosterbroek
"OUW EN AANNEMERSBEDRIJF BV

Gaslaan 77, 3741 WK Baarn,Telefoon 035 - 541 41 94

28
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TEGELWERK - NATUURSTEEN - BADKAMERRENOVATIE

v.kl ingeren@ hccnet . nl
BAARN - 06 55330577 - 035 5416545
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Inschrijfformulier Zijspan & Trikerijders
Bij* doorhalen wat niet-, dan wel omcirkelen wat wel van toepassing is.
Voornaam: ....................................................... Achternaam: .................................................................................
Straat: ......................................................................................................................................
Postcode: ...........................................

Huisnr.: .......................

Woonplaats:.................................................................................................

Tel.: ....................................................................................

Mobiel: ..............................................................................

E.mailadres: .......................................................................................................................................................................
Ik/wij zal/zullen er zijn/komen aan op: zaterdagmiddag/zaterdagavond/zondagochtend*
Rijdt de minirun op zaterdag vanaf 14.00u mee ja/nee*
Ik kom/wij komen met …..... volwassenen (incl. rijder) en …..... kinderen van …...../….....jaar
Ik/wij blijf/blijven kamperen met …..... personen.
Ik/wij eet/eten op zaterdagavond mee met …..... persoon/personen.
Ik heb eerder aan de Nieuwenoordrun meegedaan en wel in: 84/85/86/87/88/89/90/
91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/
16/17/18/19*
Zijspan: aantal plaatsen in de bak: 1/1½/2*.

Trike: achterop plaats voor 1 of 2*

Zijspan: Open zonder windscherm/Open met windscherm/Half gesloten zonder
dak/ Geheel gesloten* Niet geschikt voor grote/zware/lange passagier.*
Opmerking: ........................................................................................................................................................................
Plaats achterop voor duo passagier (begeleiding of iemand van de organisatie) ja/nee*
Rijdt er een SOLO mee: ja/nee*
Naam solo rijder/ster: ..................................................................................................................................................
Is er plaats achterop voor duo passagier (begeleiding of iemand van de organisatie) ja/nee*
Ik geef de voorkeur aan te rijden met (naam cliënt):
....................................................................................................................................................................................................

Indien mogelijk geef ik de voorkeur aan om in een groep ingedeeld te worden met:
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Dit formulier ingevuld voor 1 mei 2020 opsturen naar:
De Baarnse Motorrun Vereniging - Antwoordnummer 520, 3740WB Baarn
(postzegel niet nodig)
Of mailen naar: motorrun@amerpoort.nl
37e Nieuwenoord Motorrun - 2020
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Inschrijfformulier voor Passagier
(Cliënt van Amerpoort en let op!! helm is verplicht!)

-Rit op zondag(voor de minirun op zaterdag hoeft niet te worden ingeschreven)
Bij* doorhalen wat niet-, dan wel omcirkelen wat wel van toepassing is.
Voornaam: ....................................................... Achternaam: .................................................................................
Woning/Straat: ..................................................................................................................
Postcode: ...........................................

Woonplaats:.................................................................................................

Tel.: .....................................................................
Rolstoelgebonden ja/nee*

Huisnr.: .......................

E.mailadres: ..................................................................................

Postuur: ................................................................................................................

• Zijn er medische of andere bijzonderheden waar wij als inschrijving rekening mee
moeten houden? .........................................................................................................................................................
• Begeleiding is verantwoordelijk voor de afstemming met de familie/netwerk van de
cliënt.
• Begeleiding is verantwoordelijk om in te schatten of de cliënt mee kan, maar de
organisatie behoudt het recht om hier vragen over te stellen
De organisatie deelt alleen passagiers in waarvoor een inschrijfformulier is ontvangen.
Niet meer dan één passagier per formulier. Wil je meer passagiers opgeven, gebruik kopiëen.

Deel in te vullen door begeleiding.
Kan de cliënt ook zonder extra begeleiding deelnemen ja/nee*
Indien JA; naam begeleiding ................................................................................................................................
Begeleiding moet meereizen: op dezelfde motor/kan op een solomotor achter passagier*
Begeleiding rijdt wel/niet* mee tbv meerdere passagiers. Zo ja, graag de formulieren
van die passagiers in een bosje bij elkaar nieten.
Eet zaterdagavond wel/niet* mee met …..... personen. Er is voldoende eten voor iedereen
die is aangemeld, maar niet voor last minute reserveringen. Afrekenen gebeurt de zaterdag
bij het ophalen van de bonnen). Opgegeven maar niet genoten maaltijd worden in rekening
gebracht.
Dit formulier graag ingevuld voor 1 mei 2020 opsturen naar:
Voor locatie Nieuwenoord: Postvak 34 bij de receptie
De Baarnse Motorrun Vereniging, Antwoordnummer. 520, 3740WB Baarn
(postzegel niet nodig)
Of mailen naar: motorrun@amerpoort.nl
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Inschrijfformulier Medewerkers
OOK GRAAG INVULLEN ALS JE AL JAREN MEEWERKT.
Bij* doorhalen wat niet-, dan wel omcirkelen wat wel van toepassing is.
Voornaam: ....................................................... Achternaam: .................................................................................
Straat: ......................................................................................................................................
Postcode: ...........................................

Huisnr.: .......................

Woonplaats:.................................................................................................

Tel.: ....................................................................................

Mobiel: ..............................................................................

E.mailadres: .......................................................................................................................................................................
Ik zal er zijn op vrijdagochtend vanaf 10.30u/vrijdagmiddag/zaterdagochtend/
zaterdagmiddag/zaterdagavond/zondagochtend/zondagmiddag/zondagavond/
maandagochtend*
Blijf kamperen ja/nee*
Zou graag ingedeeld worden bij:
Absoluut niet geschikt voor:
BHV: ja/nee*

........................................................................................................................

..................................................................................................................................

AED: ja/nee*

Ik heb eerder aan de Nieuwenoordrun meegedaan en wel in: 84/85/86/87/88/89/90/
91/92/93/94/ 95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/
16/17/18/19*
Rijdt zelf mee in de stoet: ja/nee*.
Ik eet zaterdagavond wel/niet* mee.

Dit formulier ingevuld voor 1 mei 2020 opsturen naar:
De Baarnse Motorrun Vereniging - Antwoordnummer 520, 3740WB Baarn
(postzegel niet nodig)
Of mailen naar: motorrun@amerpoort.nl

37e Nieuwenoord Motorrun - 2020
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Geef je op als lid
De motorrun wordt georganiseerd door de Baarnse Motorrun Vereniging waarvan ook
jij lid kunt worden. Voor € 10,- per jaar is jouw hele gezin verzekerd van medezeggenschap, korting op de maaltijd tijdens de run en het warme gevoel deel uit te maken
van een geweldige familie. Je bent dan sponsor ook. Vul dus onderstaand strookje in en
stuur dit naar
De Baarnse Motorrun Vereniging
Antwoordnummer 520 3740WB Baarn

Ja, maak mij (ons) lid van de Baarnse Motorrun Vereniging
Naam: ................................................................ ...................................................................................................................
Gezinsleden (namen): ............................. ...................................................................................................................
................................................................................ ...................................................................................................................
................................................................................ ...................................................................................................................

Straat: ......................................................................................................................................
Postcode: ...........................................

Huisnr.: .......................

Woonplaats:.................................................................................................

E.mailadres: .......................................................................................................................................................................
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schilderwerken

vakkundige oplossingen voor uw bouwprojecten
s VERBOUWINGEN
s ONDERHOUDSWERK

s RENOVATIEBOUW
s RESTAURATIE

www.timmerbaarn.nl

Realistisch
timmer
Bouwen
baarn

s INBRAAKPREVENTIE
s BINNEN TIMMERWERK

395, 3740 AJ Baarn
CorPostbus
Oosterbroek
Telefoon 035 541 85 84

"OUW EN AANNEMERSBEDRIJF BV
info@timmerbaarn.nl

Gaslaan 77, 3741 WK Baarn,Telefoon 035 - 541 41 94
37e Nieuwenoord Motorrun - 2020
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Meedoen aan de Motorrun
Wie wil meedoen aan de run, stuurt dit formulier zo volledig mogelijk ingevuld,
voor 1 mei op naar: De Baarnse Motorrun Vereniging
Antwoordnummer 520, 3740WB Baarn
Het mag het ook ingeleverd worden bij de receptie van locatie Nieuwenoord. In beide
gevallen is een postzegel niet nodig
Aan deelname zijn verder geen kosten verbonden, behalve voor eten en drinken. Rijders
en vrijwilligers wordt op zaterdagavond door onze sponsors een diner aangeboden; de
overige gasten betalen daarvoor € 7,50 (BMV-leden € 6,-) Warme snacks, bier en fris zijn
los hiervan te koop voor weinig.
Een gratis lunch wordt op zondag verstrekt aan alle meerijders; een gratis ontbijt kan
genoten worden op zondagochtend door rijders en hun aanhang en vrijwilligers die op
Nieuwenoord hebben overnacht. Dankzij onze sponsors kunnen deze gasten gratis meeeten. Maar let op! Dit geldt alleen voor hen die zich tevoren hebben aangemeld. Op het
laatste moment aanschuiven kan niet, en op het laatste moment annuleren alleen bij wijze
van uitzondering.
Nog even beknopt in schema:
Rijders en medewerkers gratis
Overige gasten € 7,50
BMV leden € 6,Vooraf aanmelden noodzakelijk
De formulieren moeten voor 1 mei 2020 bij de organisatie binnen te zijn. Is dat op
die datum niet gelukt, neem dan telefonisch contact op met de inschrijfcommissie, 06
13928984. Betalen kan op de run zelf.

Inschrijven als rijder
Wie wil deelnemen, kan het betreffende formulier invullen en voor 1 mei 2020
opsturen naar:
De Baarnse Motorrun Vereniging
Antwoordnummer 520 3740WB Baarn
Of via de interne post van Amerpoort naar:
De Baarnse Motorrun Vereniging, Receptie Locatie Nieuwenoord.
(Een postzegel is in beide gevallen niet nodig)
Alle relevante vragen staan op het formulier. (Wil je weten waarom precies die vragen
gesteld worden, lees dan het hoofdstukje Inschrijven als Passagier). Deelname is gratis.
Rijders krijgen op zaterdagavond van onze sponsors een maaltijd aangeboden; meekomende aanhang wordt hiervoor een kleine bijdrage gevraagd.
37e Nieuwenoord Motorrun - 2020
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Informatie voor passagiers en begeleiders
Aanmelden en voorwaarden
Wij hebben ons altijd ten doel gesteld om juist cliënten met een intensieve ondersteuningsbehoefte met de Nieuwenoord Motorrun te laten meerijden. Dat vergt veel inspanning van de medewerkers die zijn belast met de verdeling van de cliënten over de verschillende zijspannen. Niet elke zijspan is in gelijke mate geschikt voor passagiers met fysieke
belemmeringen. Niet iedere cliënt kan zomaar zonder professionele begeleiding de deur
uit. Dat vergt een hoop gepuzzel en geregel. Lees vooral het volgende:
• Aanmeldingen moeten voor 1 mei 2020 binnen zijn. Er is niet genoeg plaats voor iedereen, dus te laat is te laat.
• Aanmeldingsformulieren moeten volledig en duidelijk worden ingevuld. Bij de indeling
van passagier wordt rekening gehouden met hun fysieke (on)mogelijkheden en specifieke zorgbehoefte. Beantwoord dus de vragen daarover op het formulier
• Alleen Amerpoortcliënten mogen mee. Mensen die niet bij Amerpoort zijn moeten we
om verzekeringstechnische redenen afwijzen.
• Een begeleider die meerijdt kan onderweg ten hoogste vijf cliënten assisteren. Als je zes
cliënten aanmeldt met één begeleider, dan zal één van de cliënten zelfstandig mee moeten kunnen, of althans in een andere groep geplaatst moeten worden.
• De instapcommissie bepaalt uiteindelijk wie er mee mag. Aanmeldingen van passagiers die in voorgaande jaren herhaaldelijk voor problemen hebben gezorgd worden
terzijde gelegd. Bij te veel inschrijvingen is het aan de instapcommissie om een selectie
te maken.
• Er mag onderling niet worden geruild zonder overleg met de instapcommissie. Is een
passagier verhinderd, dan moet deze worden afgemeld. De organisatie zorgt zelf voor
vervanging.
• Passagiers met een zijspanrijdende relatie komen, als zij dat willen, in de bak bij hun
relatie. Wanneer een motorrijder de voorkeur geeft aan die relatie als passagier, dan
wordt dat gehonoreerd.
• Reserveplekken in de bussen worden ook door de inschrijving bepaald. Voor spontane
meerijders is geen plaats. Ook al rijdt de bus leeg weg; die zitplaatsen zijn nodig voor
uitvallers.
• Cliënten mogen mee in het zijspan of onder bepaalde omstandigheden achter op een trike
en soms in een volgwagen, maar nooit op de buddyseat van een solo- of zijspanmotor.
• In de week voor de run krijg je te horen wie er mee kan en bij welke rit. Eerder is niet
mogelijk, dus daarover bellen is zinloos. Wel doen we ons best om in een zo vroeg
mogelijk stadium te laten weten wanneer cliënten echt niet mee kunnen.
• Op zondag 7 juni om 10.00 uur begint de op de rondweg de instapprocedure voor de
ochtendrit. Zorg dat je er bent om die tijd. Om 10.30 is het vertrek. Wie dan niet in de
bak zit, heeft vette pech. (Voor de middagrit begint de instap om 13.00 en is het vertrek
om 13.30)
• Is een passagier verhinderd, laat dat dan in een zo vroeg mogelijk stadium weten.
• De passagier moet een helm willen dragen. Op de zondagrit geldt en absolute helmplicht en daar wordt niet over onderhandeld.
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• Regel van tevoren een helm, maar ook deugdelijke kleding. Ook als het warm weer is,
verdient een winddichte jas aanbeveling, evenals handschoenen. Bij regenachtig weer
zal waterdichte kleding noodzakelijk zijn. Bij de organisatie zijn in beperkte mate helmen en kleding aanwezig. Wil je die lenen, regel dat alvast op zaterdag
Meld je aan door bijgaand formulier voor 1 mei 2020 op te sturen naar....
De Baarnse Motorrun Vereniging
Antwoordnummer 520 3740WB Baarn
Of via de interne post van Amerpoort naar:
De Baarnse Motorrun Vereniging, Receptie Locatie Nieuwenoord.
(Een postzegel is in beide gevallen niet nodig)

De organisatie accepteert ook kopieën van het formulier. Wil je meerdere passagiers
aanmelden dan is het niet nodig om een extra programmaboekje aan te vragen.
De organisatie zal pas op het allerlaatste in staat zijn om aan te geven wie er met de run
mee kunnen. Ons streven is, om iedere aanvraag die op tijd is ingediend te honoreren.
Meestal komen we een aardig eind in het realiseren van dit ideaal. Maak je daarom geen
zorgen als je niets van ons hoort. Als we moeilijkheden verwachten met een inschrijving,
nemen we in een vroeg stadium contact op, en anders zit het wel snor. Bel ons niet, wij
bellen jou.

Helmen
Het is wettelijk verplicht dat op- en inzittenden van zijspannen een helm dragen,
ook als het zijspan met een rolbeugel en
veiligheidsriemen is uitgerust. Maar ook
achterop trikes, waar de wet geen helm
voorschrijft, moeten onze passagiers een
helm dragen.
Een passagier die geen helm op wil, mag
niet mee. Punt. Wie onderweg toch de
helm af doet, wordt in de volgwagen geplaatst. Verwacht je problemen op dit gebied, oefen
dan van tevoren. Lukt het echt niet om een helm op te houden, schrijf dan maar niet in.
Rijders wordt aangeraden een extra helm mee te nemen voor hun passagier, terwijl wij
passagiers adviseren om er van tevoren voor zichzelf alvast een te (laten) regelen. Mocht
dat niet lukken, vraag dan bij de organisatie een uitleenhelm. Doe dat dan alvast op zaterdag, want op zondag is daar te weinig tijd voor.
Tijdens de minirun op zaterdag rijden we op woonerfsnelheid en doen we niet moeilijk
over helmen.
37e Nieuwenoord Motorrun - 2020
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Laanstraat
37, 3743 BA Baarn, telefoon/telefax: 035 - 541 29 87
website:
www.dekaasspecialist.nl
website: www.dekaasspecialist.nl

Grieks specialiteiten
restaurant
Electroworld
van
Grieks specialiteiten
restaurant
Electroworld
van der
der Meulen
Meulen
wenst
deelnemers
een
wenst alle
alle
deelnemers
een
Al jaren een begrip in Baarn en omstreken.
Al jaren een begrip in Baarn toe
en omstreken.
hele
hele fijne
fijne motorrun
motorrun toe
Nieuwe Baarnstraat 18
3743 BR Baarn
035-5422493

www.olympiabaarn.nl
Nieuw Baarnstraat 18 - 3743 BR Baarn - Telefoon:
035 - 5422493
Nieuw Baarnstraat 18 - 3743 BR Baarn - Telefoon: 035 - 5422493

Voor de beste kaasdelicatessen en wijn
Voor de beste kaasdelicatessen en wijn
moet je bij ons zijn!
moet je bij ons zijn!

Peter Kievit
Peter Kievit
Laanstraat
37, 3743 BA Baarn, telefoon/telefax: 035 - 541 29 87
Laanstraat
37, 3743 BA Baarn, telefoon/telefax: 035 - 541 29 87
website:
www.dekaasspecialist.nl
website: www.dekaasspecialist.nl
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26e Nieuwenoord
Motorrun - 2009
Grieks specialiteiten
restaurant
e Nieuwenoord
26
Motorrun
Grieks specialiteiten
restaurant
Nieuwe Baarnstraat
18 - 2009

3743 BR Baarn

Al jaren een begrip 035-5422493
in Baarn en omstreken.
Al jaren een begrip in Baarn en omstreken.
www.olympiabaarn.nl
Nieuw Baarnstraat 18 - 3743 BR Baarn - Telefoon:
035 - 5422493
Nieuw Baarnstraat 18 - 3743 BR Baarn - Telefoon: 035 - 5422493
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26e Nieuwenoord Motorrun - 2009

Meedoen als Amerpoortmedewerker die
..
clienten begeleid:
• Het faciliteren van deelname houdt niet
op bij het invullen van het aanmeldingsformulier. Vergeet bijvoorbeeld niet
over te dragen aan de collega’s die 7 juni
dienst hebben en zorg ervoor dat de taxi
besteld is etc. etc.
• De motorrunorganisatie houdt geen rekening met de noden en beperkingen van
het begeleidend personeel. Dat klinkt
harteloos, maar er is voor ons geen andere mogelijkheid. Vertrektijd is vertrektijd, ook al is het razend druk op de groep en is er
een collega uitgevallen. Ook de rest van ons schema staat volkomen los van de tijden
dat de diensten beginnen en ophouden. Vandaar de tip: Vraag familie, vrijwilligers en
bezoekrelaties om te helpen.
• Wie als begeleider op de motor mee gaat moet zelf zorgen voor een helm en kleding.
Ook als het mooi weer is mag die niet te luchtig zijn. Een motorpak is natuurlijk het
beste, maar zorg in ieder geval voor stevige schoenen die niet zomaar van je voeten
schuiven, voor handschoenen en voor kleding dat tegen een stootje kan.
• Personeel dat op zaterdag mee eet, moet zich ook van tevoren inschrijven en ook zij
moeten voor hun maaltijd betalen bij de inschrijftafel.

Meedoen als Amerpoortmedewerker die geen
..
clienten begeleidt:
• Als je in je vrije tijd op de run aanwezig bent als vrijwilliger, als rijder of als toeschouwer, kunnen jouw collega’s onterecht de conclusie trekken dat jij dan ook wel op de
cliënten zult letten. Voorkom misverstanden en maak vooraf goede afspraken.
• Het is geen probleem als je in je eigen vrije tijd een paar biertjes drinkt op het feest, maar
zolang je in gezelschap van cliënten bent, moet je een zekere handelingsbekwaamheid
zien te bewaren voor als er een beroep op je gedaan wordt.
Stuur het formulier voor 1 mei 2020 naar:
De Baarnse Motorrun Vereniging
Antwoordnummer 520 3740WB Baarn
Een postzegel is niet nodig. Hij kan ook via de interne post naar
De Baarnse Motorrun Vereniging, Receptie Locatie Nieuwenoord.
Inschrijfgeld voor therapeutisch mee-eten: € 7,50 (BMV leden € 6,-)
37e Nieuwenoord Motorrun - 2020
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merken en DucatiBrinkstraat 2
3741
/OSTERENGWEG A s  *6 (ILVERSUM s 4EL
 AN
Baarn
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035-5436012

Brinkstraat 2 - 3741 AN BAARN
Telefoon: (035) 528 70 10
Fax: (035) 528 70 11

E-mail: baarn@floormakelaardij.nl
Internet: www.floormakelaardij.nl
33e Nieuwenoord Motorrun - 2016

Wenst alle deelnemers aan de motorrun
een veilige rit en goede thuiskomst!
da costalaan 14
3768 gh soest
f: +31 35 5247587

m: +31 6 3579338
e.j.mellink@more-seucre.nl
www.more-secure.nl

We are More-Secure, You can be too!
26

26

37e Nieuwenoord Motorrun - 2020

28e Nieuwenoord Motorrun - 2011

Meedoen als vrijwilliger
Stuur het formulier op, ook al weten we 100%
zeker dat je zult komen. Op het volledig ingevuld
inschrijfformulier kunnen we zien welke dagdelen
je precies beschikbaar bent, welke taken je kunt
uitvoeren en welke maaltijden je gebruikt, en hoeven we je voor die gegevens niet achterna te bellen.
Stuur het voor 1 mei 2020 op naar:
De Baarnse Motorrun Vereniging
Antwoordnummer 520 3740WB Baarn
Een postzegel is niet nodig.
Of via de interne post van Amerpoort naar
De Baarnse Motorrun Vereniging, Receptie
Locatie Nieuwenoord.

De avondmaaltijd op zaterdag
Rijders en vrijwilligers krijgen gratis de benodigde bonnen; aanhang en overige gasten
betalen een kleine bijdrage van € 7,50 (BMV leden € 6,-). Alle mee-etende gasten, betalend of niet, moeten van tevoren zijn aangemeld, want voor plotseling opdagende gasten
is er geen eten in huis. Vul derhalve het inschrijfformulier volledig en duidelijk in.

Meedoen aan de run als kind
Kinderen zijn van harte welkom op de run, maar er zal geen kinderprogramma of opvang
zijn. Bij droog weer zullen we het luchtkussen opstellen (gebruik op eigen, niet gering
risico) en je kunt spelen in het bos, de boerderij bezoeken of je smartphone beduimelen.
Het entertainment op zaterdag is geschikt voor alle leeftijden. Toezicht moet je zelf regelen, en ook als die verstek laten gaan, blijven je ouders verantwoordelijk.

Lowtserij
We spreken hier uitdrukkelijk niet van een Loterij, want dat zou in strijd zijn met de Wet
op de Kansspelen, maar van een Lowtserij. Met lowtsen gekocht bij de Yvonnes de R en
G en hun assistenten kun je bijna nooit minder winnen dan je inzet en de kans dat je
de grootste prijs wint is 20.000 keer groter dan de kans op de jackpot in de staatsloterij.
Bovendien sponsor je ons evenement. Succes wensen is dus overbodig.

37e Nieuwenoord Motorrun - 2020
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Kamperen
Zoals vanouds, zal er gratis kampeergelegenheid zijn op de Gasbuis. De Jannen
P en van S zorgen voor water, verlichting en gastvrijheid, terwijl onze sponsor
Boels Verhuur een setje knaloranje toiletten zal neerzetten. Camping de Gasbuis is
geopend voor alle rijders, aanhang, medewerkers, cliënten en hun personeel, van
zaterdagochtend tot zondagavond (Buiten
deze tijden mag er van gemeente en
Gasunie niet gekampeerd worden; enkel
tijdens de run geldt een gedoogsituatie)
Wie op het inschrijfformulier aangeeft te
zullen kamperen, krijgt zondag een ontbijt aangeboden door onze sponsors.

Bosbrandgevaar
Als de rode bordjes uitstaan mag er niet op het terrein gerookt of gestookt worden. Ook
niet een klein beetje. Zo mogelijk zal er een rookzone op het stenen terras ingericht worden, maar voor het overige zal er streng gehandhaafd worden, want bosbrandgevaar is bij
ons iets waar we echt wakker van liggen.

Nicotinegevaar
Met klem willen wij waarschuwen tegen het achteloos
weggooien van sigarettenpeuken, want nogal wat cliënten
hebben de eigenaardige gewoonte om ze op te eten. Dat is
geen unieke afwijking, maar een veel voorkomend syndroom. De verschijnselen zijn steeds dezelfde: De cliënt
ziet een peuk, rukt zich los van de begeleider, duikt op
de peuk, slikt deze geheel door en wordt meteen ziek. Dit
gedrag kan niet door pedagogische aanpak bestreden worden of door ervaring afgeleerd. Alleen de rokers kunnen
er iets tegen doen door geen peuken te laten slingeren. Bij
voorbaat Hartelijk Dank hiervoor.
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Electroworld
Electroworld van
van der
der Meulen
Meulen
wenst
wenst alle
alle deelnemers
deelnemers een
een
hele
hele fijne
fijne motorrun
motorrun toe
toe
Voor de beste kaasdelicatessen en wijn
Voor de beste kaasdelicatessen en wijn
moet je bij ons zijn!
moet je bij ons zijn!

Peter Kievit
Peter Kievit
Laanstraat
37, 3743 BA Baarn, telefoon/telefax: 035 - 541 29 87
Laanstraat
37,3741
3743 BA
- 541 29 87
website:
www.dekaasspecialist.nl
Kerkstraat
31,
AJ Baarn,
Baarn telefoon/telefax:
- Telefoon 035035
5423873
website: www.dekaasspecialist.nl

Grieks specialiteiten restaurant
Grieks specialiteiten
restaurant
Nieuwe Baarnstraat
18
3743 BR Baarn

Al jaren een begrip 035-5422493
in Baarn en omstreken.
Al jaren een begrip in Baarn en omstreken.
www.olympiabaarn.nl
Nieuw Baarnstraat 18 - 3743 BR Baarn - Telefoon:
035 - 5422493
Nieuw Baarnstraat 18 - 3743 BR Baarn - Telefoon: 035 - 5422493
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De Motorrun werd mede mogelijk gemaakt door:
Rijders, vrijwilligers, bestuur en medewerkers van Amerpoort, geduldige medeweggebruikers, tolerante aanwonenden en ruimhartige locale bestuurders en heel veel vrijgevige sponsors, waarvan velen ons al jaren steunen, sommigen zonder het zelf te weten. De
volgorde in onderstaande lijst is geheel willekeurig en heeft niets te maken met de omvang
van de donaties of het alfabet.
Alexanderhoeve
Amerpoort boerderij Huydecoper
Amerpoort Boetiek
Amerpoort Cultureel Centrum
Amerpoort Repro			
Amerpoort TA&BT
Amerpoort Vervoer
Archi Art Grada van Wessel
Autobedrijf M. Lettenmeijer BV
Autobedrijf Niels Renes BV
Back Industrial Labels Almere
Boekhandel den Boer
Boels
Bokma slagerij
Boomer Fashion Baarn
Boot koffie
Bos instrument (RB instrument)
Bouwbedrijf Cor Oosterbroek
Bouwbedrijf W.F.G. Hartog
Braas sigarenhandel
Bruna Baarn
Café de Verfrissing
C’est Bon		
Chinees Pekingtuin
CSN Groep B.V.
De Smaecken van Hamelink
Dorsthuys Demmers
Douglas Baarn
Electroworld v.d. Meulen
Fine Things Baarn			
Floor Makelaardij O.G.
Fred Onderhoud
Fysiotherapie Truus Brouwer
Garage Pegtol
Gemeente Baarn
Grieks restaurant Olympia
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G & W Baarn
Heilig Hart - Heilige Joseph kerk
Heinz-de Ruyter		
Hendricksen Banketchocolaterie
Hubo Seure
Installatiebedrijf Bert van den Dijsel
Inproba
Intercure
Jeanscorner		
Juwelier van Doorm Baarn
Kooij & Sieben administratie en advies
Mailfors druk, print & mail
Mathijssen slagerij
More Secure ICT beveiliging
Motorservice van Heerdt
MultiMediaStation Hilversum
Nilra BV
Pearl Opticiens Baarn
J Ploeg En Zoon		
Pia’s Bloemen		
Pronk Juweel BV Kaas
Publieke werken Baarn
Restaurant Brassen op de Brink
Restaurant Greenfields
Rijwielhandel De Wind
Snackbar-IJssalon Petershof
Sportze Baarn
Stichting Nieuwenoord Fonds
St.Wijkadvies
Technical Valley
Timmer Baarn		
v.d. Louw schoenen		
Van Klingeren tegelzetter
Veldhuizen Bakkerij-Chocolaterie
Winkel van Pippe! (Wereldwinkel)
Zwanikken Tweewielertrefpunt
37e Nieuwenoord Motorrun - 2020

www.motorrun.nl

Kijk voor updates, inschrijfformulieren en foto's van voorgaande edities op onze website:
www.motorrun.nl
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Routebeschrijving naar Amerpoort locatie
Nieuwenoord, Nieuwenoordlaan 12 3744PA Baarn

Komende vanuit Amsterdam:
1 A1 richting Amersfoort/Apeldoorn					 A1
2 Kies op Knooppunt Eemnes de richting Baarn/Soest/Utrecht/Almere
3 Neem afslag Baarn-Noord/Soest					
Afrit no.10
4 Bij verkeerslicht onderaan afslag Rechtsaf			
Zandheuvelweg
5 Na ca.1600m (bij vluchtheuvel) Linksaf			
Nieuwenoordlaan
Komende vanuit Utrecht:
1 A27 richting Hilversum Almere					
2 Kies op Knooppunt Eemnes de richting Amersfoort		
3 Neem direct de eerste afslag (richting Baarn-Noord/Soest)		
4 Bij verkeerslicht onderaan afslag Rechtsaf			
5 Na ca.1600m (bij vluchtheuvel) Linksaf			

A27
A1
Afrit no.10
Zandheuvelweg
Nieuwenoordlaan

Komende vanuit Amersfoort/Apeldoorn/Zwolle vanaf knooppunt Hoevelaken:
1 A1 richting Amsterdam						
A1
2 Kies op Knooppunt Eemnes de richting Baarn/Soest/Utrecht/Almere
3 Neem afslag Baarn-Noord/Soest					
Afrit no.10
4 Onderaan afslag Linksaf (onder viaduct door)			
Wakkerendijk
5 Verkeersplein Rechtsaf (richting Hilversum)		
Zandheuvelweg
6 Na ca.1900m (bij vluchtheuvel) Linksaf			
Nieuwenoordlaan
Komende vanuit de richting Almere (via de Stichtse Brug)
1 A27 richting Utrecht							 A27
2 Kies op Knooppunt Eemnes de richting Amersfoort		
A1
3 Neem afslag Baarn-Noord/Soest					
Afrit no.10
4 Bij verkeerslicht onderaan afslag Rechtsaf			
Zandheuvelweg
5 Na ca.1600m (bij vluchtheuvel) Linksaf			
Nieuwenoordlaan
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Komende vanuit Soest
1 Langs Paleis Soestdijk richting Baarn				
2 Amsterdamsestraatweg alsmaar volgen				
3 Beide rotondes Rechtdoor 				
5 Ca.1600m. voorbij verkeerslicht bij oprit ‘Amersfoort’
Linksaf (bij vluchtheuvel)				
Komende vanuit Hilversum
1 Via Minckelersstraat en Weg over Anna’s Hoeve de stad uit
2 Na viaduct van A27 tweede zijweg Rechtsaf (bij de vluchtheuvel)

N221
N221
Zandheuvelweglaan
Nieuwenoordlaan

Nieuwenoordlaan

Gebruikers van goede navigatiesystemen kunnen Muzeplein 105, 3744PP Baarn intoetsen
en worden dan zo naar de inschrijftafel geleid.

Installatiebedrijf
Bert van den Dijssel
*Loodgieterswerken
* Sanitair
* Gas
* Verwarming en onderhoud
* Electra
EEN VNI-INSTALLATEUR MAAKT HET GOED

Tevens:

Beckeringhstraat 57, 3762 EV Soest, tel.: 035 601 69 03
www.dijssel-installatie.nl
37e Nieuwenoord Motorrun - 2020
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