Vestingrit op 6 augustus 2017
Traditiegetrouw heeft Hoofdstad Aanspanning begin augustus de Vestingrit. Door de
vele positieve reacties over de routes van 2009 en 2011 gaan we er dit jaar weer zo’n
echte Vestingrit van maken en we gaan vanaf het inspanterrein naar Muiden,
vervolgens langs de Vecht naar Weesp, langs de Vecht en de Naardermeer naar
Naarden en dan weer terug naar het inspanterrein terug naar het inspanterrein. U kunt
gaan genieten van alle moois van deze vestingsteden en van de natuurrijke omgeving.
In Naarden worden we gastvrij ontvangen in het kader van De Vesting Ontvangt.
Als thema hebben we dit jaar gekozen voor bedrijfswagens. Hier vallen meerdere
soorten aanspanningen onder en dat is ook de bedoeling. Belangrijk: alle authentiek
is welkom, maar als u een bedrijfswagen op de weg kunt brengen hebben we die er
vandaag graag bij. We gaan ook weer langs diverse verzorgingshuizen omdat we
weten dat het zeer gewaardeerd zal worden door de bewoners.
De indeling van de dag ziet er als volgt uit ( stoptijden onder enig voorbehoud):
08.30 uur: Opening inspanterrein
09.00 uur: Ontvangst van deelnemers
10.30 uur: Vertrek vanaf het inspanterrein.
11.30 uur Eerste stop in Weesp, Aetsveldselaan naast de brandweer
12.45 uur Tweede stop Keverdijk 10, Weesp langs de Naardermeer.
14.00 uur Derde stop in Naarden in de Cattenhagestraat.
15.30 uur: Terug op het inspanterrein met een hapje en een drankje.
Het inspanterrein is gelegen aan de Naardervaart 1 A, 1399 PH te Muiderberg en is het
terrein van De Boer Dier en Ruiter. Het inspanterrein is te bereiken door vanaf
Amsterdam op de A 1 de afslag Naarden te nemen, dan eerste links, weer links en dan
kan het niet meer missen., het ligt langs de A 1. Vanaf Amersfoort neemt u de afslag
Gooimeer, einde afslag linksaf, weg volgen tot RA over de brug, doorrijden tot rotonde
en dan rechtsaf tot aan het inspanterrein.
De kosten van inschrijving bedragen € 12.50 per aanspanning en bij meer dan 2
personen 2.50 p.p. extra.
Niet- leden zijn welkom, maar betalen dan meer. Eerste keer normaal tarief.
Opgave graag voor 4-8 via de website/registratiepagina of door te bellen naar Henk
Nagel 06-51414744.

