
 

We gaan er op 28 augustus 2021 een mooie dag van maken, met een bezoek aan Passion for Cars, en daarna 
een ritje naar Beusichem om de collectie auto's van Patrick van der Sman te bewonderen en voor wie dat wil 
aansluitend ter plaatse te genieten van een barbecue. 
 

 

 
Het dagprogramma  
 
Vanaf 10:00 welkom bij: 'PASSION FOR CARS'  
Zeilschip 46 
3991CT Houten 
 
Dit is een stalling voor veelal exclusieve auto's waarbij de auto's zelfs niet aangeraakt hoeven te worden. Er is 
een poetsafdeling en een ruimte waar motorruimtes zonder vocht vetvrij gemaakt kunnen worden. 
 
Marco en Marcel van den Brink vertellen onder het genot van koffie met wat lekkers over hun bedrijf. 
 
Een bevriende relatie, Patrick Beek van Classic Wires, maakt ons wegwijs in de wereld van de kabelboom. 
Patrick geeft de nodige uitleg en de restaurateurs onder ons kunnen hun probleem bij hem neerleggen. 
 
In het bedrijf zijn de gedeelten waar de auto's staan afgezet met rode linten. Er wordt van ons verwacht die 
niet te passeren. 
 
Voor vertrek uit Houten krijgt iedereen een klein lunchpakketje om de rit tussen Houten en Beusichem te 
overbruggen. Dit wordt een korte rit door het Utrechts weidelandschap, de Utrechtse Heuvelrug en dan langs 
de rivier naar de pont over de Lek 
 
Vanaf 14.00 zijn we welkom bij clublid Patrick van der Sman, Speulmanweg 5 in Beusichem.  
 
Patrick is lid sinds de grote BMW show in het MECC in Maastricht en heeft zijn collectie BMW's daarna 
behoorlijk uitgebreid. Naast diverse voor- en direct na-oorlogse modellen van BMW heeft hij ook nog een 
aantal dwergauto's. 
 
Vanaf ca. 16.00 uur zal de barbecue aangestoken worden. 
Als je daar gebruik van wilt maken, dan moet dat op de inschrijving worden aangegeven. 
De bijdrage voor de BBQ is € 15.00 per persoon, die ter plaatse met Geurt Plomp moet worden afgerekend. 
Er zijn verder geen kosten aan deze dag verbonden. 
 
De inschrijving staat alleen open voor clubleden met partner of bijrijder en het aantal deelnemers is 
gelimiteerd. 
Bij een grote belangstelling zal de aankomsttijd voor Houten gemaild worden om niet te veel mensen tegelijk 
in dezelfde ruimte te krijgen. 
 
Er wordt van uitgegaan dat iedereen minimaal twee weken voor 28 augustus voor de tweede keer 
gevaccineerd is. Mocht dat niet zo zijn, neem dan contact op met Geurt Plomp 
 
De inschrijving sluit op zondagavond 22 augustus of eerder als het maximale aantal deelnemers bereikt is. 

https://www.passionforcarshouten.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAPy9B5tuyudlHaYJRQBaguRLTxPIx9_L9EVelbxq1tQRF3Q/viewform

