
 

 

 

 

 

 

 

 

                         
Geachte leden, 

Helaas sneeuwt en vriest het in ons land niet zo veel meer en blijft de arrenslee vaak 
ongebruikt staan. Twee jaar geleden mochten we bij Flevonice een mooi evenement voor 
arrensledes organiseren op de 400 meter baan, wat een groot succes was.  
Vorig jaar kon het door de weersomstandigheden geen doorgang vinden.  
Helaas is de 400 meter baan bij Flevonice dit seizoen gesloten, daarom hebben we voor het 
komend jaar bedacht om een rit met arrensledes uit zetten in de omgeving van Eemnes/Laren, 
waarbij gereden wordt op wieltjes. Het belooft een prachtig schouwspel te worden met 
authentieke klokkenspellen, bellen en mooie kleding. 

 
Op zondag 2 februari a.s. spannen we in bij Pensionstal De Heidehoek in Eemnes.  
Vanaf 9.00 uur kunt u zich inschrijven en is de catering geopend. We vertrekken om 10.30 
uur. Onderweg zijn er 2 pauzes, waaronder een stop bij een verzamelaar van klassieke  
(bestel-) wagens. Tijdens deze pauze heeft u gelegenheid om binnen een kijkje te nemen en de 
collectie te bewonderen. Rond 14.30 uur zullen we weer terug zijn op het inspanterrein. 

Inschrijfkosten voor deze rit: per aanspanning met 2 personen € 10,- en elke persoon meer  

€ 2,50. Statiegeld voor het startnummer € 10,-. Inschrijven kan tot 30 januari, 20.00 uur.  

Opgeven kan via de link in de uitnodigingsmail of stuur een mailtje naar 

secretaris@hoofdstadaanspanning.nl . 

 

Heel graag tot ziens bij Arren on Wheels! 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van Hoofdstad Aanspanning 

 

 

Routebeschrijving naar het inspanterrein voor het arren:  

Pensionstal De Heidehoek, Oud Eemnesserweg 7, 3755 MR  Eemnes. 

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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