
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte coach-eigenaar / -liefhebber, 

De werkgroep Coach Meeting van Hoofdstad Aanspanning nodigt u uit tot deelname aan de 

coachrit op zondag 13 mei 2018. Dit jaar zal dit unieke evenement plaatsvinden in de prachtige 

omgeving van Vorden en omstreken. 

De inspanlocatie is het industrieterrein van Vorden, Industrieweg 9, 7251 JT. Vanaf 7.30 uur is 

het hek geopend en vanaf 8.30 uur is het cateringteam aanwezig voor het verstrekken van de 

koffie en thee. Het secretariaat heet u welkom en zal uw deelname noteren en de 

consumptiemunten en -bonnen uitreiken.  

 

Vanaf deze plek zal de eerste koets vertrekken om 10.30 uur, waarna om de 3 minuten de 

volgende zal vertrekken, zodat er individueel gereden kan worden. Er zal een duidelijke 

routebeschrijving worden uitgereikt en waar nodig bewegwijzering worden geplaatst. De 

lengte van het parcours is ongeveer 25 kilometer over grotendeels verharde wegen. 

De Jachthoornblazers van de Berkenhorst uit Elspeet zullen weer ter opluistering op meerdere 

plekken voor de sfeervolle muzikale omlijsting zorgen. 

Bij de stop op Kasteel De Wildenborgh zal de catering worden verzorgd door het cateringteam 

van Hoofdstad Aanspanning. De lunch in de omgeving van Kasteel De Wiersse zal door uzelf 

worden meegebracht en zo sfeervol mogelijk worden uitgestald en genuttigd. Voor het publiek 

is dit altijd een van de hoogtepunten van de dag; een prachtig schouwspel en de mogelijkheid 

om van zeer nabij de schitterende aanspanningen te bewonderen. 

Bij Hotel Bakker zal er door het hotel een consumptie worden aangeboden. 

U ontvangt na afloop weer een mooie herinneringsplaquette.  

Het inschrijfgeld bedraagt € 100,-. 

Schrijf u tijdig in zodat u er zeker van bent deze dag mee te kunnen rijden. 

Aanmelden kan via de website op de registratiepagina of door te mailen naar het secretariaat: 

secretaris@hoofdstadaanspanning.nl. 

Tot zondag 13 mei aanstaande! 

 

Met vriendelijke groet, namens Hoofdstad Aanspanning, 
 
Brigitte Brugman, secretaris 
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