.

Geachte leden,
Helaas zijn meer aanmeldingen voor het Driving Diner uitgebleven en hebben we nog geen
derde qua aanmeldingen ontvangen, in vergelijking tot het succesvolle Driving Diner van vorig
jaar. Daarom hebben wij helaas moeten besluiten om de rit van 27 augustus aanstaande te
cancellen. Uiteraard betreuren wij dit als bestuur, want, zoals u zult begrijpen, gaat hier een
hoop werk en voorpret aan vooraf. Maar het is wat het is.
Afgelopen dinsdag is een afvaardiging van het bestuur naar de Gebroeders Van den Heuvel en
Henk van der Wiel gereden. Ook zij, als onze gastheren, vonden het erg jammer dat we de rit
moesten cancellen. Echter, al pratend met de mannen, ontstond er al vlug een nieuw plan en
hebben wij ook goed nieuws.
Op zondag 9 oktober aanstaande zullen we een prachtige “Herfsttintenrit” organiseren. Deze rit
van ongeveer 22 kilometer, zal starten bij de Gebroeders Van den Heuvel, Molenstraat 195,
5554 TS Valkenswaard, waar vanaf 10.30 uur, om de 2 minuten, individueel gestart zal worden.
U rijdt dus op uzelf. Een extra voordeel van deze datum is dat we in oktober geen last van dazen
en vliegen zullen hebben….
Het inspanterrein is open vanaf 9.00 uur, alwaar u zich kunt inschrijven bij het secretariaat en
de catering vanaf dezelfde tijd koffie/thee met iets lekkers zal serveren.
Deze rit is alleen toegankelijk voor authentieke rijtuigen.
We verklappen nog niet alles, maar de eerste stop zal op het terrein van wereldkampioen
4-spanrijden Boyd Excell zijn. Vervolgens zullen wij doorrijden naar Henk van der Wiel, net
over de Belgische grens.
Wij hebben gemeend de kosten minimaal te houden. Per aanspanning met 2 personen wordt er
een bijdrage gevraagd van € 10,-. Elke persoon meer betaalt € 2,50. Voor het startnummer
betaalt u € 10,- borg.
Bent u net zo enthousiast als wij, geef u dan op voor deze rit via de link in de uitnodiging!
Tot 9 oktober aanstaande!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Hoofdstad Aanspanning

