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NFVS: 4946 januari 2017.

Plaats van bijeenkomst DE BRON
Geachte leden,
Vanaf 17 september 2016 zijn onze verenigingsdagen in kerkcentrum DE BRON.
Adres: Vogelplein 1 3815GV Amersfoort.
De Bron is een prima locatie, makkelijk met openbaarvervoer en auto te bereiken, parkeergelegenheid gratis en
voldoende.
Culinair: zoals al deze locaties, die door vrijwilligers wordt bediend, is De Bron geen horecainstelling. Toch
kunt u culinair genoeg consumpties en lunches bestellen. U kunt de vrijwilligers helpen door uw gebruikte
spullen even naar de keuken terug te brengen.

Laat uw boterham eens thuis en maak gebruik van de bar!
De Bron biedt ons, bij individuele contante betaling, en bij voorkeur voor 11.00 uur bestellen.
Koffie/thee (geen cappuccino!)
Bier of wijn
Pistoletje ham of kaas
Brood kroketje

1,00
1,80
2,25
2,25

Frisdrankjes 1,30/ 1,80
Soep
1,60
Uitsmijter
2,25

Voor de keuken is het prettig als u aan de secretaris een berichtje stuurt dat u komt.
Ik reken op uw medewerking.
Hertel01@kpnmail.nl.
Naar De Bron.
Auto. A28 van uit het noorden (na verkeersklaverblad Hoevelaken), afslag 8 Stoutenburg, onderzijde afrit
LINKSAF, de Hogeweg op.
Na ca. 1 km bij de verkeerslichten over de brug van het kanaal, RECHTSAF de Ringweg Kruiskamp op. Bij het
2e verkeerslicht RECHTSAF van Randwijklaan, op de rotonde rechtdoor, daarna 1e straat links, Wiekslag.
Daarna 1e links Vogelplein, links De Bron. Parkeren aan de zijkant (achterzijde).
Auto. A28 van uit het westen (voor verkeersklaverblad Hoevelaken), afslag 8 Stoutenburg, onderzijde afrit
LINKSAF Hogeweg op, onder de A28 door, RECHTDOOR bij het verkeerslicht en na ca. 1 km, bij de
verkeerslichten over de brug van het kanaal, rechtsaf de Ringweg Kruiskamp op. Bij het tweede verkeerslicht
RECHTSAF de van Randwijklaan, op de rotonde rechtdoor, daarna 1e straat links, Wiekslag. Daarna 1e links
Vogelplein, links De Bron. Parkeren aan de zijkant (achterzijde).
Openbaarvervoer (wijzigingen voorbehouden, kijk op 9292OV).
Totaal 18 minuten: 1 min. Lopen vanaf het station naar bus 6, 13 minuten bussen, 4 minuten lopen naar
de Bron.
HEEN: 10,28 – 10.58; 11.14 – 11.28 – 11.44 – 11.58 enz.
Amersfoort Centrum NS. Stadszijde bus 6 richting Rustenburg. Uitstappen GANZENSTRAAT. Op de bushalte
linksaf, de rotonde oversteken en rechtsaf, van RANDWIJKLAAN op. Rechtdoor en na 250 m is de Bron aan
uw linkerhand.

Figuur 1Aanrijroute De Bron Vogelplein 1 3815GV Amersfoort

TERUG: 12.04 – 12.19 – 12.34 – 12.49 enz.
Vanuit de Bron, rechtsaf de RANDWIJKLAAN op. Rechtdoor naar de rotonde, recht oversteken, daarna rechts
de WIELEWAALSTRAAT in, 20 m verder is de bushalte (bij de stadsboerderij).
Op de rotonde staat de Viking die wij als postzegelvelletje in 2013 hebben uitgegeven.

