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Lieve, beste, aardige regioleden,
Voor de eerste helft van 2017 organiseren wij de volgende activiteiten:

Zaterdag 22 april. Regiobijeenkomst. Van 13.30 uur tot ca. 17.00 uur.
Locatie: Parochiezaal van de H. Kruiskerk, Liendertseweg 48, 3814 PL
Amersfoort. Ingang deur aan de zijkant links. Spreker: Egbert Mulder, schrijver
van o.a. “Vanuit stilte naar succes”. Hij heeft gefietst naar Santiago in etappes.
Na de pauze: uitwisseling van ervaringen en als slot “Café Saint Jaques”.

Zaterdag 13 mei. Excursie naar de Botanische tuinen in Utrecht en een
vaartocht.
a) Rondleiding Botanische Tuinen, Budapestlaan 17, 3584 XX, Utrecht o.l.v.
Wim Loos en Quirine Hakkaart. Er ligt een lunchpakket klaar. Bent u vegetarisch
of heeft u een dieet, laat het ons dan bij de opgave weten 10 uur ontvangst,
10.30-12.00 rondleiding, 12.00-13.00 lunch.
Museumkaart, indien in bezit, meenemen! 13.00-14.00 verplaatsing naar b)
b) Excursiecentrum Niënhof, Grotelaan 16 (naast), 3981HC, Bunnik.
14.00-16.00 uur Inleiding en vaartocht met uitleg op de Kromme Rijn (Utrechts
Landschap). Verzoek aan chauffeurs: s.v.p. passagiers mee helpen vervoeren
van Botanische Tuinen naar Niënhof. Parkeergelegenheid aanwezig
Leden van de Regio Utrecht-Zuid en rivierenland zijn ook welkom. Het
maximale aantal deelnemers is 30. Gaarne spoedig aanmelden, doch uiterlijk
30 april. Wie het eerst komt het eerst maalt. Eigen bijdrage all in is € 10,00
p/p. contant te voldoen aan Wim of Joop bij aankomst in Utrecht.

Juli. Bram van Wees organiseert een excursie naar de luiding op de Domtoren
op een zondag. Gaarne spoedige opgave bij Wim of Joop voor deelname
vanwege de organisatie. Deelnemers krijgen tijdig bericht.

Activiteit(en) voor de tweede helft van het jaar worden in Nieuwsbrief no 2
weergegeven. Noteer al vast 30 september: Najaars-regiobijeenkomst

wederom in Amersfoort op bovenstaande locatie.
Met vriendelijke groet,
Wim Loos, wjglsoest@gmail.com tel 0648211517 of 0356921561
Joop van Gool, joopvangool41@gmail.com tel 0620308071 of 0356943982
N.B. In de Staf staat abusievelijk activiteiten op 2 april en 21 mei enz.van onze
regio. Waar dit bericht vandaan komt is ons onbekend….

