Geachte leden,
Op de jaarkalender staat dat op 4 augustus a.s. de Vestingrit wordt gereden. Het bestuur van
Hoofdstad Aanspanning heeft dit jaar echter gekozen voor een andere opzet van deze rit:
namelijk een “Driving Diner”. Gedurende deze rit, georganiseerd door Tanja en Theo Spoelder,
rijden we door de prachtige omgeving van Het Gooi en hebben onderweg diverse stops. Bij die
stops krijgt u telkens wat te eten.
Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 14.00 uur is het inspanterrein geopend.
De catering en het secretariaat zijn geopend van 14.00 – 15.30 uur.
Het vertrek van de aanspanningen is om 16.00 uur.
Bij de 1e stop om 17.15 uur (Woensbergweg 11 te Blaricum, net na de begraafplaats), krijgt u het
voorgerecht (soep).
De 2e stop is om 18.30 uur (Oranje Weitje aan de Torenlaan te Blaricum): hier krijgt u het
hoofdgerecht.
De 3e stop is bij de Poffertjeskraam in Laren, om 20.00 uur, hier krijgt u het nagerecht.
Als wij zo rond 21.00 uur weer op het inspanterrein aankomen, wordt e.e.a. afgesloten met een
kop koffie of thee (of fris) met een bonbon.
De kosten voor deze rit zijn: Per aanspanning € 10,00 en € 15,00 per persoon. (excl. statiegeld)
Wilt u alvast een indruk krijgen van de route? Kijk dan op onze website!
Wij hopen dat u net als wij ook enthousiast bent over deze aparte manier van samen rijden en
eten en zien uw aanmelding dan ook graag tegemoet! U kunt dit doen door te klikken op de
link “aanmeldingsformulier” in de e-mail, die u heeft ontvangen. U kunt ook bellen met
Brigitte Brugman: 06-2878 3052 (graag na 18.00 uur).
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Hoofdstad Aanspanning,
Brigitte Brugman, secretaris

Routebeschrijving naar het inspanterrein:
Vanaf de A1 neemt u de afslag 10, richting Baarn/Soest. Komende vanaf Amsterdam gaat u aan
het eind van de afslag bij de stoplichten rechts en dan direct weer rechts. Dit is de Oud
Eemnesserweg. De inspanplaats zit ca. 100 meter na de bocht aan uw linkerhand.
Komende vanuit knooppunt Hoevelaken gaat u aan het eind van de afslag links en bij de
rotonde rechts. Bij de stoplichten rechtdoor en daarna direct rechts. Dit is de Oud
Eemnesserweg. De inspanplaats zit ca. 100 meter na de bocht aan uw linkerhand.
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