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NFVS: 4613 zondag 6 maart 2016 

Verslag verenigingsdag 5 maart 2016 en veiling. 

Nieuwe verenigingsdatums. 
 

Beste leden, 

 

De eerste bijeenkomst in DE BRON in Amersfoort was prima. De zaal is goed en de keuken, geheel door vrijwilligers gedaan, was 

ook prima. Verkrijgbaar zijn onder andere prima uitsmijters, lekkere broodjes, waarbij het broodje kroket zéér goed te pruimen is 

en vergeet ook de soep niet. 

Ik ben van mening dat wij daar een goede uitwijk plaats hebben als Amicitia bezet is. 

Parkeren kan kort bij en kost niets. 

 

Het aantal deelnemers was tweeëndertig (32) helaas erg weinig. We hadden wel ongeveer acht leden die zich afgemeld hebben en 

onze verenigingsdag viel samen met die van de Duitsland vereniging, waar veel van onze leden ook lid zijn en zelfs twee in het 

bestuur deelnemen. Ook het LOG – Landelijk Overleg Gespecialiseerde Verenigingen – had haar vergadering. 

 

Omdat wij geen parkeergeld hoefden te betalen is gevraagd toch het ‘parkeerpotje’ te spekken. Dit is, als wij bij Amicitia zijn, een 

gebaar naar KWA, waar wij gratis parkeren. KWA doneert onze bijdrage aan een goeddoel. Dank aan allen die het potje spekten. 

 

De route beschrijving naar DE BRON was niet helemaal goed. Mensen komende vanaf Utrecht die de afslag 8 namen reden na de 

afslag verkeerd. Wij hebben over het hoofd gezien dat onderaan DIE afslag op de HOGEWEG ook verkeerslichten staan. 

Hierbij een gecorrigeerde opgave.  

 

Wij sporen u aan om naar DE BRON te komen, het is de moeite waard. 

 

Volgende bijeenkomsten: 

04 juni AMICITIA 

17 september DE BRON 

03 december DE BRON 

 

Auto: voor de TOMTOM Vogelplein 1, 3815GV Amersfoort 

A28 richting Utrecht, afslag 8 STOUTENBURG, onderzijde afrit LINKS de HOGEWEG op. Na ca 500 meter bij de 

verkeerslichten rechtsaf, RINGWEG KRUISKAMP. Langs het kanaal 2
e
 weg rechts bij de verkeerslichten VAN 

RANDWIJKLAAN op. Op de rotonde rechtdoor, daarna 1e straat links WIEKSLAG. Vogelplein links, De Bron.  

A28 richting Zwolle, afslag 8 STOUTENBURG, onderzijde afrit, LINKS, onder de A28 door de HOGEWEG op. Bij die 

verkeerslichten recht door, na ca 600 meter bij de volgende verkeerslichten rechtsaf (RINGWEG KRUISKAMP, langs het kanaal.  

Langs het kanaal 2
e
 weg rechts bij de verkeerslichten VAN RANDWIJKLAAN op. Op de rotonde rechtdoor, daarna 1e straat links 

WIEKSLAG. Vogelplein links, De Bron.  

Openbaarvervoer. 

HEEN: Amersfoort Centrum NS. Stadszijde, stadsbus 6 richting, Rustenburg, Voor 10 uur iedere 30 minuten, na tien uur iedere 20 

en dan 15 minuten. Uitstappen (ca 10 minuten) GANZENSTRAAT. Op de bushalte, de straat recht oversteken en linksaf, op het 

kruispunt oversteken en rechtsaf, van RANDWIJKLAAN op (daar staat de Viking die wij als postzegelvelletje in 2013 hebben 

uitgegeven), rechtdoor en na 250 m is de Bron. 

TERUG: de bushalte, teruglopen naar de Viking, op de kruising recht oversteken, ZANGVOGELWEG, 50 METER rechts is de 

bushalte, bij de stadsboerderij 

 

Lijn 6 rijdt vanaf het CS. Station door het stadscentrum, terug langs het stadscentrum. U kunt hier bij het winkelcentrum Amicitia 

uitstappen voor de stad. 

Met vriendelijke groet. Bestuur NFVS. 


