
 

 

 

 

 

 

 

 

                              
Geachte leden, 

Afgelopen woensdag heeft Lucas Iking tijdens de Algemene Ledenvergadering al kort wat 

informatie verteld over de eerstvolgende activiteit die op onze agenda staat. Namelijk een 

excursie naar 2 locaties met koetsenverzamelingen in België.  

Middels hulp van de heer Henk van der Wiel, van Zadelmakerij Gebroeders Van der Wiel, 

worden wij in de gelegenheid gesteld om op zondag 10 februari a.s. een kijkje te mogen 

nemen bij de prachtige verzamelingen van de heer Simons in Kelmis en de heer De Clercq in 

Waasmunster. 

We zullen die dag om 8.00 uur verzamelen bij Brothers Events in Bunnik. 

Adres: Schoudermantel 52, 3981 AH Bunnik.  

Vertrek is om 8.30 uur, aankomst in Kelmis rond 11.00 uur.  

Hier krijgt u een rondleiding van 2 uur. 

Om 13.00 uur vertrekken we naar Waasmunster. Onderweg krijgt u een lunchpakket 

uitgereikt. Aankomst is rond 15.00 uur. Ook hier is een rondleiding van 2 uur. 

Om 17.00 uur vertrekken we naar Van der Valk in Breda voor het diner, aankomst 18.00 uur. 

Om 20.00 uur zullen we terugreizen naar Bunnik, waar we rond 21.00 uur zullen aankomen. 

De kosten voor deze geheel verzorgde dag, inclusief busrit, toegang tot de verzamelingen, een 

lunchpakket en een diner na afloop (exclusief drankjes), bedragen € 75,- per persoon.  

Een en ander contant af te rekenen op de dag zelf.  

Opgeven voor deze excursie kan door gebruik te maken van de link in de uitnodigingsmail of 

door een mailtje te sturen naar secretaris@hoofdstadaanspanning.nl. Bellen kan ook op 

telefoonnummer: 06-28783052. 

LET OP: het maximum aantal deelnemers is 50 personen. 

 

Wij hopen dat u ook enthousiast zult zijn over deze unieke locaties met verzamelingen, waar 

men normaal gesproken niet zo makkelijk binnen mag kijken, en zien uw opgave graag 

tegemoet.  

 

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

 

 

Brigitte Brugman, secretaris  
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