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Wandeling bij zweef-vliegveld Terlet
24 april 2022
Beste Cavalier liefhebbers,
Eindelijk is het dan zo ver. We mogen weer… Wij van de evenementen commissie
zijn verheugd om na een zeer lange tijd wachten dit eerste evenement van seizoen
2022 aan te mogen kondigen.
Op zondag 24 april zien we u graag verschijnen voor een wandeling in de omge
ving van Arnhem namelijk bij het Vliegveld Terlet.
♦ Om 11.00 uur verzamelen we in Café rRestaurant de Thermiekbel,
Apeldoornseweg 203,
6816 SM ARNHEM
voor een bakje koffie met wat lekkers erbij.
♦ Om 12.00 uur starten we met de wandeling.
De route is niet echt toegankelijk voor rolstoelen. Hondenkarren met luchtbandjes
kan. Er zijn altijd wel mensen bereidwillig om even te helpen bij de lastige stukjes.
Na afloop kunnen U nog even lekker uitrusten en genieten van de omgeving en de
zweefvliegers vanaf het terras van café restaurant de Thermiekbel.
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Hieronder de routebeschrijving naar café restaurant de Thermiekbel:
Komende vanuit Arnhem:
rijdt u de Apeldoornseweg richting knooppunt ArnhemNoord.
U passeert de rijksweg A12 onderlangs. Volg de weg parallel aan de rijksweg A50
(oude Apeldoornseweg). Na circa vijf kilometer buigt deze weg onder de rijksweg
A50 door, waarna u na circa tweehonderd meter het parkeerterrein van de
Thermiekbel op rijdt.
Komende vanuit de richting Apeldoorn:
volgt u de rijksweg A50 richting Arnhem. Bij afslag Schaarsbergen verlaat u de rijks
weg. Aan het einde van de afslag slaat u rechtsaf en passeert u de rijksweg A50
bovenlangs. Direct hierna slaat u op de splitsing linksaf de weg op parallel aan de
rijksweg A50 (oude Apeldoornseweg). Na circa drie kilometer buigt deze weg onder
de rijksweg A50 door, waarna u na circa tweehonderd meter het parkeerterrein van
de Thermiekbel op rijdt.
Komende vanuit de richting Zevenaar/Oberhausen:
volgt u de rijksweg A12. Bij afslag ArnhemNoord verlaat u de rijksweg. Aan het
einde van de afslag slaat u linksaf en passeert u de rijksweg A12 onderlangs. Volg de
weg parallel aan de rijksweg A50. Na circa vijf kilometer buigt deze weg onder de
rijksweg A50 door, waarna u na circa tweehonderd meter het parkeerterrein van de
Thermiekbel op rijdt
Voor meer informatie over de wandeling kunt u contact opnemen met
Patrick van Zuuk via tel.nr.: 0570789516 of via Email naar
evenementen@cavalierclub.nl
We zien jullie graag op 24 april op vliegveld Terlet.
Vriendelijke groeten namens Team Evenementen,
Rianne, Edwin, Jarno, René en Patrick
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