Geachte leden,
In vervolg op het succesvolle debuut vorig jaar, organiseren wij ook dit jaar weer het Driving
Diner. De rit vindt dit jaar plaats op zaterdag 13 juli en wordt gereden in Wassenaar. Er is een
mooie route voor ons uitgezet, met daarbij een aantal prachtige locaties waar de diverse
“gangen” zullen plaatsvinden.
Gezien het wegvallen van de Nachtrit dit jaar en de grote belangstelling voor het Driving Diner
vorig jaar, verwachten wij veel animo voor deze rit. Daarom hebben wij een maximum aantal
aanspanningen ingesteld, namelijk 30. Met dit aantal kan er weer in 2 groepen worden gereden
en is het ook voor de catering goed te doen om een ieder op tijd van een lekker gerecht te
voorzien.
Vanaf 13.30 uur bent u welkom op het het inspanterrein, nl. het parkeerterrein van
voetbalvereniging R.K.S.V. Blauw-Zwart, bij Sportcomplex “de Schulpwei”.
Adres: Dr. Mansveltkade 7, 2242 TZ Wassenaar.
De cateringwagen en het secretariaat zijn geopend van 13.30 – 15.00 uur.
Het vertrek van de 1e groep aanspanningen is om 15.30 uur.
De 2e groep vertrekt om 16.00 uur.
Rond 21.00 uur zal iedereen weer terug zijn op het inspanterrein.

Graag vragen wij uw aandacht voor een aantal regels:
-

Deelname is alleen mogelijk voor leden met authentieke aanspanningen.

-

De kleding van u en uw passagiers dient zoveel mogelijk op de aanspanning te
zijn afgestemd, het dragen van spijkerbroeken bijvoorbeeld, is niet passend.
Koetsiers en passagiers dragen een hoofddeksel. De koetsier draagt
handschoenen en een schootskleed.

-

Tijdens de rit goed aansluiten.

-

Niet meer dan 10 personen op een rijtuig en overmatig drankgebruik is uit den boze.
Net als in het normale verkeer is de koetsier de BOB.

-

Tijdens de stops blijft de koetsier op de bok met de leidsels in handen. We
zien helaas dat men zich niet altijd aan deze regel houdt. Als u niet op de bok zit
kunt u niet goed reageren en kan dat grote gevolgen hebben.

-

We vragen uw medewerking om na afloop het terrein schoon achter te laten!
Achter de stoet zal een veegwagen aan rijden.

De kosten zijn voor deze rit zijn: € 15,- per aanspanning en € 20,- per persoon. Statiegeld voor
het rijtuignummer € 10.-.
Inschrijven graag vóór 11 juli 2019 via het aanmeldformulier, zie de link in de
uitnodigingsmail. U kunt ook bellen naar het secretariaat: 06-28783052.
LET OP: Deelname is mogelijk voor maximaal 30 aanspanningen:
!! vol = vol !!

Belangrijk:
Wij hanteren voor deze rit een vooruitbetaling Als wij uw inschrijving hebben ontvangen,
ontvangt u van ons een deelnamebevestiging en betaalinstructies per mail. Maak dus niet
zomaar geld over, wacht u alstublieft op de bevestiging!
Wij zien uw inschrijving voor de 2e editie van het Driving Diner graag tegemoet.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Hoofdstad Aanspanning,

Brigitte Brugman, secretaris

Routebeschrijving:
Vanuit Amsterdam A4-A44 richting Wassenaar. In Wassenaar 1e kruising rechts naar
Rozenweg. Op de rotonde rechtdoor richting Anemonenweg, deze volgen tot Ter Weerlaan,
links. Bij Van Cranenburchlaan rechts, bij rotonde (2x) rechtdoor. Bij Oostdorperweg links.
Zonneveldweg rechts, deze volgen tot Dr. Mansveltkade links, vervolgens 1e rechts. Aan uw
linkerhand vindt u het parkeerterrein van R.K.S.V. Blauw-Zwart.
Vanuit Den Haag A 4-A12 richting Wassenaar N44 (Rijksstraatweg). Van der
Oudermeulenlaan links, vervolgens Stoeplaan links. Deze uitrijden, Stoeplaan gaat over in
Groot Haesebroekseweg. Deze weg volgen. Bij Jagerslaan links. Links af Storm van ’sGravensandeweg gaat over in Dr. Mansveltkade. Aan uw linkerhand vindt u het parkeerterrein
van R.K.S.V. Blauw-Zwart.

