
 

 

 

 

 

 

 

 

                              
Geachte leden, 
 
Op zaterdag 10 februari a.s. hebben we een tweetal mooie excursies op het programma staan waarvoor 

u zich vanaf vandaag kunt inschrijven.  

In de ochtend kunnen we met een groep van maximaal 40 personen een bezoek brengen aan het 

Koninklijk Staldepartement in Den Haag. Van 10.00-11.30 uur. Met de mensen, die na ons vorige bezoek 

in 2011 op de wachtlijst waren geplaatst, is inmiddels contact geweest, zij hebben allen aangegeven te 

willen komen. Dit houdt in dat er nog plek is voor 28 personen. 

Per lid kunnen maximaal 2 personen opgegeven worden. In verband met de veiligheid en de controle 

door de Koninklijke Marechaussee, dient u zich op te geven met de voorletters en achternaam, welke op 

uw (geldige!) legitimatie vermeld staan. Deze gegevens zullen verstrekt worden aan de Koninklijke 

Mareschaussee en u zult middels uw legitimatie (geen kopie!) bij de ingang hierop gecontroleerd worden. 

Let op: leden die in 2011 reeds een bezoek hebben gebracht aan de Koninklijke Stallen, kunnen zich niet 

inschrijven voor deze excursie.  

Kosten: € 5.- per persoon, contant te voldoen op de dag van de excursie aan Jan van der Geest. 

Het adres is: Koninklijk Staldepartement, Hogewal 17, 2514 HA Den Haag. Parkeren op het terrein 

is niet mogelijk, maar kan in de omgeving van Hogewal 17, op eigen kosten. Bijvoorbeeld in de 

parkeergarage in de Prins Hendrikstraat of aan de Geest of bij Plein 1813. 

 

Na het bezoek aan het Koninklijk Staldepartement is het mogelijk om deel te nemen aan een gezamenlijke 

lunch. Dit lunchbuffet kost € 15,- per persoon. Een en ander zal plaats vinden van 12.30 tot ca. 13.45 uur 

in Restaurant Bijhorst (v.d. Valk Hotel Den Haag - Wassenaar).  

Adres: Zijdeweg 54, 2245 BZ  Wassenaar. 

 

Vervolgens is er in de middag de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding bij Gert van 

Groningen in Nieuw-Vennep. Deze verzamelaar heeft een prachtige collectie koetsen en aanverwante 

spullen en stelt zijn deuren open van 14.30 – 16.00 uur.  

Kosten € 5,- per persoon, welke ter plekke voldaan kunnen worden aan Ronald Brugman.  

Adres: ’t Kabel 30, 2153 MC  Nieuw-Vennep. 

 

Let op: ook voor deze rondleiding is het maximum aantal 40 personen. Mocht het zo zijn dat u niet naar 

de Koninklijke Stallen gaat, maar wel wilt deelnemen aan de lunch alvorens u naar Gert van Groningen 

gaat, dan dit graag vermelden bij uw aanmelding. 

 


