
 

 

 

 

 

 
 
Geachte leden, 

Met de vorige week gereden Strandrit zit het menseizoen er voor dit jaar inmiddels weer op. 
Hoofdstad Aanspanning heeft een prachtig seizoen achter de rug met leuke, gezellige ritten en 
evenementen. Echter, het bestuur is al weer druk bezig met de voorbereidingen voor 2019.  
Tijdens de bestuursvergadering zijn er heel wat nieuwe ideeën voor evenementen en ritten naar 
voren gekomen. De agenda voor het komend jaar is reeds vastgesteld. Deze zal voor u nog even 
een verrassing blijven tot de uitgave van het jaarboek 2018, welke u eind december in de 
brievenbus zult ontvangen. Toch lichten wij een klein tipje van de sluier op, want wij willen het 
nieuwe jaar graag met u aftrappen met een Nieuwjaarsrit op zaterdag 5 januari a.s.! 

Wij zijn uitgenodigd om te komen rijden in Ermelo. Evert ten Hove heeft aangeboden een leuke 

rit voor ons uit te willen zetten. Dit keer geen bos of heide rit, maar een rit door de omliggende 

dorpen. Het secretariaat is geopend om 10.00 uur. Vertrek: 12.00 uur. Rond 15.00 uur zullen we 

terug zijn op het inspanterrein. 

Spontaan hebben we van een aantal leden sponsoring voor deze rit aangeboden gekregen, in de 

vorm van een kop soep, een kippenboutje en een borrel om te proosten op het nieuwe jaar.  

Zelfs een mooie overdekte pauze plek ontbreekt niet deze dag.  

U begrijpt het vast al; de kosten voor deze rit zijn minimaal, dus kunnen wij met veel plezier 

aankondigen dat de deelname aan deze rit voor een rijtuig incl. 2 personen gratis zal zijn. Voor 

elke persoon meer betaalt u € 2,50. Wilt u ook het nieuwe jaar goed beginnen met een lekkere 

frisse Nieuwjaarsrit, geef u dan op. Dat kan door de uitnodiging aan te klikken in de email of door 

een mailtje te sturen naar secretaris@hoofdstadaanspanning.nl.  Inschrijven kan t/m donderdag  

3 januari. 

Wij hopen u te mogen begroeten tijdens deze 1e rit van het nieuwe jaar! 

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur van Hoofdstad Aanspanning, 

 

Brigitte Brugman, secretaris  

 

Het inspanterrein is gelegen aan:  

Haspel 121, 3852 LR te Ermelo en is als volgt te bereiken: 

A1 naar A28. Afslag 12 Ermelo. 

De N303 op ri Ermelo. 

Rotonde 2e afslag N303 Harderwijkerweg. 

Rotonde 3e afslag Eendenparkweg. 

Eerste weg linksaf de Strokel op. 

Strokel draait naar rechts en wordt Haspel.  
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