
 

 

 

 

 

 

Geachte leden, 

Ook dit jaar is Hoofdstad Aanspanning uitgenodigd door Flevonice in Biddinghuizen om op 

de laatste ijsdag van het seizoen, t.w. 3 maart aanstaande, te gaan arren met antieke of 

authentieke arrensledes bespannen met paarden. 

Vanaf 12.00 uur is het secretariaat geopend en wordt u ontvangen met een kop koffie, thee 

en iets lekkers. Vanaf 14.00 -17.00 uur kunnen we de ijsbaan op om o.a. te gaan ringsteken. 

De kosten voor dit evenement: € 15,00, per deelnemer op de arrenslee, dit is inclusief 

toegang en gebruik tot de ijsbaan en ontvangst met koffie, thee of chocomelk en appelcake. 

Voor kinderen t/m 12 jaar is dit € 12,50, per deelnemer op de arrenslee.  

Belangrijk om te weten:  

- Alleen personen die als deelnemer zijn opgegeven hebben toegang tot de locatie waar  

  de paarden worden ingespannen en het ijs op gaan.  

- De stiften/kalkoenen die u gebruikt mogen niet langer zijn dan 2 cm vanaf het hoefijzer!    

  Dit om schade aan de leidingen te voorkomen. Hier wordt streng op gecontroleerd!! 

- Op elke arrenslee dienen deugdelijke remmen aanwezig te zijn. 

- Het inschrijven voor dit evenement, is alleen voorbehouden aan leden van Hoofdstad  

  Aanspanning, dit i.v.m. de verzekeringsvoorwaarden van onze evenementen verzekering. 

Heeft u geen arrenslee, maar vindt u wel het leuk om te komen kijken? U bent van harte 

welkom! Bezoekers/kijkers betalen € 2,50 per persoon (consumpties voor eigen rekening). 

LET OP: voor bezoekers zijn er kosten verbonden aan het parkeren op het parkeerterrein, 

t.w. € 2,50 per auto. Deelnemers ontvangen een uitrijkaart (1 per deelnemende 

arrenslee). 

Het mogelijk dat de ijsconditie bij bepaalde weersomstandigheden verslechterd en dat we 

niet kunnen arren die dag. We zullen het evenement dan helaas alsnog moeten afzeggen. 

Mocht dit zo zijn, dan zult u hier uiteraard tijdig van op te hoogte worden gesteld. Wij 

vragen u om bij opgave uw mobiele telefoonnummer te vermelden, zodat wij u snel kunnen 

bereiken. Voor bezoekers geldt; kijk voor u afreist die dag op onze website i.v.m. eventuele 

wijzingen. Vooralsnog gaan we hier natuurlijk niet van uit en zien uw inschrijving graag 

tegemoet.  Klik op de link in de uitnodigingsmail (dit verdient de voorkeur!) of bel naar het 

secretariaat: telefoon 06-28783052. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Hoofdstad Aanspanning, 

Brigitte Brugman, secretaris  

 

Inspanterrein: Flevonice: Strandgaperweg 20, 8256 PZ  Biddinghuizen.  

Vanuit Amersfoort/Zwolle: Neem op de A28 afslag Harderwijk richting Walibi Holland/Lelystad. 

Volg de borden richting Walibi Holland. Halverwege de dijk langs het Veluwemeer (aan uw 

rechterzijde) vindt u de afslag naar Flevonice, Strandgaperweg 20 in Biddinghuizen. 

Vanuit Almere/Lelystad: Neem op de A6 afslag Lelystad richting Walibi Holland/Harderwijk. Volg 

de borden richting Walibi Holland. Halverwege de dijk langs het Veluwemeer (aan uw rechterzijde) 

vindt u de afslag naar Flevonice, Strandgaperweg 20 in Biddinghuizen.                    


