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Groot feest 50 jaar De Brabantse Aanspanning  1971 – 2021. 

Wat een belevenis om na de “corona” al die blije gezichten weer te zien. 

Landgoed “Het Broeck” straalde in het zonnetje en de leden en genodigden vonden 

een zitplaatsje in de tuin, of in de 

druivenkas waar volle druiventrossen 

boven ons hoofd hingen. Fantastisch dat 

de familie van Beurden ons zo gastvrij 

wil ontvangen. 

Onze voorzitter Ad (vanwege de privacy 

wet noem ik geen achternamen ) gaf een 

beknopt overzicht van de 50 jaar. Het 

begon in 1971 met een mencursus bij de Roosberg.  

In 1971 begonnen de vergaderingen en de eerste ritten vanuit de Fazanterie; de 

Brabantrit groeide uit tot de Prinsenrit in 1992. Het waren prachtige tochten door 

de binnenstad Breda met een ontvangst op het imposante parade-plein bij het 

kasteel van de Koninklijke Militaire Academie. 

We hebben prettige herinneringen aan “Breda on Ice”: Arren op de ijsbaan.  

De toekomst van het mennen en onze vereniging ligt in handen van de jongeren. Dus 

werk te doen ! 

Er was volop gelegenheid om het uitgebreide 

koetsen-museum te bekijken, niet alleen 

rijtuigen, maar ook arrensleeën en miniaturen. 

Er was een filmzaal waar hoogtepunten van de 

tochten waren te zien. Ook de tuin was de 

moeite waard. Je loopt langs allerlei 

tuintypes, waarin prachtige beelden 

harmonieus in het landschap zijn 

opgenomen.  

Gelukkig na de tuinwandeling was een 

drankje een uitkomst, heerlijk!  
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En zeer smakelijke BBQ hapjes konden we 

gaan bereiden en daarna natuurlijk opeten, 

het was smullen!  

 

Organisatoren bedankt het was een 

buitengewone dag.  

We willen graag weer leuke tochten gaan 

maken; we hebben er zin in!  

 

 

 

Cees Verloop 
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