
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Geachte leden, 
 
December is begonnen, nog een paar weken en het menseizoen 2022 is officieel ten einde. 
De laatste rit die we reden, de Snertrit, was een succes. Een mooi aantal aanspanningen, gezellige 
mensen, een prachtige route en dito weer! We genoten van de omgeving en natuurlijk de 
heerlijke snert. 
 
Afgelopen seizoen was soms nog grillig door de verschillende corona maatregelen.  
Helaas konden sommige ritten geen doorgang vinden of moesten worden verzet.  
Het ziet er naar uit dat we het heftige corona tijdperk achter ons laten en ons kunnen richten op 
een nieuw menseizoen.  
 
De agenda voor 2023 is gemaakt. Deze kunt u vinden bij het Jaarboek 2022, waar op dit moment 
de laatste hand aan wordt gelegd. Voor de kerst zal het Jaarboek bij u op de mat liggen. Het zal 
weer gevuld zijn met verhalen en foto’s van de gereden ritten en leuke artikelen, gericht op onze 
hobby. Kortom: zeker iets om naar uit te kijken! 
 
Voor wat betreft de planning van 2023: we hebben alvast wat data om in uw agenda te zetten. 
Op zaterdag 7 januari 2023 staat er een Nieuwjaarsrit gepland. Deze wordt gereden in de 
omgeving van Ermelo, waar we te gast zijn bij de familie Ten Hove.  
Adres inspanterrein: Haspel 121, 3852 LR te Ermelo.  
Evert ten Hove heeft hier een mooie route voor u uitgezet.  
Het secretariaat is geopend vanaf 10.00 uur. We vertrekken om 12.00 uur.  

Rond 15.00 uur zullen we terug zijn op het inspanterrein.  

Net als voorgaande jaren is deelname aan deze rit gratis! 

Begin het nieuwe jaar met een frisse neus en geef u op via de link in de uitnodigingsmail. 

 

Maar zet ook woensdag 11 januari 2023 alvast in uw agenda, dan is er namelijk weer een 

Algemene Ledenvergadering. Deze wordt net als in 2022 in Hotel Restaurant De Witte Bergen in 

Eemnes gehouden. De uitnodiging hiervoor ontvangt u binnenkort. 

Heel graag tot ziens in het nieuwe jaar! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van Hoofdstad Aanspanning  


