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Excursie  naar Healey Museum, de ultieme auto- techniek van toen 

Onder het  motto “Techniek van Toen”, bieden wij onze leden een excursie aan naar het Healey 

Museum. Velen onder ons spreken van de Austin Healey, de sportwagen die bekendheid verwierf in tal 

van autoraces en rally’s. 

Wat hieraan vooraf ging is de opbouw van het merk Healey 

onder leiding van Donald Healey. Deze startte na een 

loopbaan bij de Royal Air Force de productie van een  zelf 

ontworpen auto, de Healey Westland Roadster. Gedreven 

door technische perfectie bouwde hij meerdere typen 

sportauto’s en verwierf grote bekendheid in internationale 

races. De motoren kwamen van ondermeer Riley, die 

continu werden aangepast aan de eisen van de 

sportwagens. 

De introductie van het nieuwe model de Healey 100 in 1953 was een topper. Austin kocht de rechten 

van Healey en Donald Healey werd PR directeur. 

In hetzelde jaar brak de Austin Healey het snelheidsrecord van productie auto’s en haalde 229,5 km/u. 

Nu is de Healey de auto van liefhebber. Grondlegger van het Healey Museum, dhr. van de Kerkhof,  is 

eveneens  gepassioneerd liefhebber en tevens onze gastheer tijdens deze dag. 

Dit museum ademt de sfeer van de techniek van toen, gericht op sportiviteit en snelheid en is niet 

zomaar een expositie. Hier vindt u ook de omringende zaken zoals ontwerpen, technische 

documentatie, de PR materialen en de wedstrijdsuccessen van het merk. 

Wij bieden U deze dag aan voor € 20, - per persoon, inclusief koffie, rondleiding  en lunch. Deelnemers 

dienen zich vooraf op te geven bij onze secretaris Richard van den Berg, e-mail secretaris@atc-ak.nl . 

Datum en Plaats: 

Datum:   5 oktober 2018 

Tijd    10:00 uur 

Ontmoetingsplaats: Healey Museum 

Adres:   Bergseweg 28 Q 

   3633 AK Vreeland 

Programma 
10:00   Ontvangst met koffie 

   Rondleiding 

12:30   Lunch 

13:00   Verdere bezichtiging 

14:00   Vertrek 
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Route naar het Healey Museum 

 

Neem op  de A2 richting Amsterdam of richting Utrecht Afslag 4 

Vinkeveen, Hilversum. 

Volg op het einde van de afrit richting Hilversum, de N201 

Passeer Vreeland 

Neem op de rotonde de tweede afslag, volg richting Nederhorst den Berg 

Neem voor de ophaalbrug de afslag links, de Bergseweg 

Het Healey Museum ligt aan uw linker hand 

 

Voor het museum is ruime parkeergelegenheid. 

 

NB. Let op uw snelheid op de N201 

Afslag 4 

A2 


