8e Coach Meeting op 21-5-2017
De werkgroep Coach Meeting van Hoofdstad Aanspanning bericht u hiermede over
de coachrit op zondag 21 mei 2017. Dit jaar zal de omgeving van Baarn het decor
vormen waarin de aanspanningen kunnen worden gepresenteerd.
Tussen 7:30 en 9:00 uur wordt u ontvangen door Hoofdstad Aanspanning op de
inspanlocatie aan de Zuidergracht in Soest bij het tweede gebouw van de firma Keune
Haircosmetics. De eerste coach vertrekt om 10:30 uur waarna de anderen om de 3
minuten zullen starten.
Na een mooie route van ongeveer 10 km is de eerste stop om 11:45 op Kasteel
Groeneveld, Groeneveld 2 te Baarn. Vroeger kwamen de regenten en kooplieden naar
hun buitenhuizen om de drukke stad te ontvluchten en van het buitenleven te
genieten. Deze buitenplaats dateert uit 1710 en is één van de mooiste landhuizen uit
de Rococo stijl periode op Nederlandse bodem. Eind zeventiger jaren zijn de Franse
en de Engelse landschapsstijlen samengevoegd waardoor een unieke parktuin is
ontstaan.
Het park is slechts 300 meter breed maar wel 3 km lang!
Na het genieten van deze prachtige buitenplaats vertrekt de eerste coach weer om
12:15 uur. De route brengt ons door mooie lanen naar De Brink in Vorstelijk Baarn.
Ook hier houden we een korte stop en kunnen de inwoners van Baarn van dichtbij
de unieke coaches met hun met gareel betuigde vierspannen en passend geklede
bemanning en passagiers bewonderen.
De rit wordt vervolgd om 12:45 uur en gaat dan naar de picknickstop op de unieke
locatie Paleis Soestdijk. Vanaf 13:00 tot 15:15 uur hebben we het voorrecht hier te
gast te zijn. Bij aankomst is er voor elke coach gelegenheid voor een stop en tevens
fotomoment voor de beroemde trappen van het bordes, een droomkans! Velen zullen
zich de beelden herinneren van onze toenmalige Koningin Juliana die hier op
Koninginnedagen met het voltallige Koninklijke gezin haar defilés afnam. Vervolgens
worden de coaches in een U-opstelling op het grind voor het Paleis opgesteld en de
door de deelnemers zelf verzorgde en meegenomen picknick zal plaatsvinden op het
gras aan de binnenzijde.
Dit is de laatste kans om met coaches te gast te zijn bij dit gedenkwaardige Paleis
omdat in de week na ons bezoek het besluit wordt genomen welke
bestemmingswijziging dit Koninklijke landgoed gaat krijgen; laat deze mogelijkheid
niet aan u voorbij gaan! Let wel: bezoekers dienen hier toegang te betalen.
Na deze unieke ervaring zal de eerste koets om 15:15 uur vertrekken en via een mooie
route door Oud Soest eindigen om ongeveer 16:00 uur waar nog even nagepraat kan
worden.
De picknick wordt door de deelnemers zelf verzorgd. Aan elke deelnemende coach zal
een prachtige herinneringsplaquette aan deze coachmeeting Vorstelijk Baarn worden
uitgereikt.
De deelname per coach is weer vastgesteld op € 100,-. Graag overmaken naar
NL35RABO0359675522 na aanmelding bij secretaris@hoofdstadaanspanning of
tel. 06-51414744.
De route zal op de website worden gezet.

