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Opgelet! 

Wijziging plaats van bijeenkomst 5 maart 2016 
 

Geachte leden,  

 

NFVS heeft vanaf 10 januari 2004 viermaal per jaar haar bijeenkomsten in de voortreffelijke Heren Sociëteit 

Amicitia gehad. Deze sociëteit in feite een gebouw uitsluitend voor leden. Leden mogen het bestuur vragen om 

introducees toe te laten. Een onzer leden, de overleden heer van Gulick, was lid van Amicitia en verzocht het 

bestuur ons viermaal per jaar daar de verenigingsbijeenkomst te houden. Dit werd in de ledenvergadering 

geaccepteerd. Een van de bestuursleden werd lid van NFVS zodat toen dhr. van Gulick overleed wij gebruik 

mochten maken van de sociëteit. 

De sociëteit is van de sociëteitsleden. Zij kunnen gebruik maken van de faciliteiten voor festiviteiten, jubileum, 

huwelijk e.d. Deze reserveringen hebben natuurlijk prioriteit op onze vereniging bijeenkomsten. Dit jaar vallen 

drie bijeenkomsten van 5 maart – jubileum van Amicitia zelf – 24 september en 17 december samen met deze 

reserveringen. 

Wij moeten daarom incidenteel uitwijken naar een andere plaats. Na enig zoeken ook in Amersfoort hebben wij 

het Kerkcentrum de Bron, gelegen op het Vogelplein, bereid gevonden ons onderdak te verlenen. 

 

De Bron is een prima locatie, makkelijk met openbaarvervoer en auto te bereiken, parkeergelegenheid – gratis 

– voldoende. Adres: Vogelplein 1 3815GV Amersfoort. 

 

Culinair is De Bron niet zoals Amicitia. Dit kerkcentrum is, zoals al deze locaties die door vrijwilligers wordt 

gediend, geen horeca instelling. U kunt de vrijwilligers helpen door uw gebruikte spullen even naar de keuken 

te brengen.  

 

De Bron biedt ons, bij individuele contante betaling: 

 

Koffie/thee (geen cappuccino!)  1,00  Fris drankjes 1,30 / 1,80  

Bier of wijn     1,80   Soep   1,60  

Pistoletje ham of kaas   2,25     voor 11.00 uur bestellen 
 

 

De datum voor september en december moet nader bepaald worden. 
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de accommodatie. 

 

Over september en december informeren wij u zo spoedig mogelijk. Wordt de verenigingsdag van 24 

september naar voren verplaatst, dan moet u rekenen op verzendkosten van catalogi, of afhalen bij de PR-

commissaris Henk Burgman, op de Postex in Apeldoorn, of op de december verenigingsdag. 

 

 

4 juni zijn wij in AMACITIA! 
 

 

 

 

                                                           
 



 

 

 

 

Naar De Bron. 

 

Auto. A28 (na of voor Hoevelaken), afslag 8 Stoutenburg, onderzijde afrit LINKS Hogeweg, aan de 

verkeerslichten rechtsaf (Ringweg Kruiskamp). Aan de volgende verkeerslichten rechts af (van 

Randwijklaan),rotonde rechtdoor, daarna 1e straat links (Wiekslag)  daarna 1e rechts Vogelplein  links De 

Bron. Parkeren op het voorterrein. 

 

Openbaarvervoer. 

HEEN: Amersfoort Centrum NS. Stadszijde bus 6 richting, Rustenburg, iedere 15 minuten. Uitstappen (ca 10 

minuten) GANZENWEG. Op de bushalte de straat recht oversteken en linksaf, op het kruispunt oversteken en 

rechtsaf, van RANDWIJKLAAN (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 en rechts is de bushalte, bij de 

stadsboerderij. 

 

Vooraf aanmelden s.v.p. 

 

Voor de keuken is het prettig als u voor 1 maart aan de secretaris een berichtje stuurt dat u komt.  

Ik reken op uw medewerking.  f.hertel@kpnmail.nl. 

 

Vraag. 

In Almere is ook een prima locatie. Met de auto makkelijk bereikbaar en gratis parkeren, bus vanaf Almere 

Centrum NS stopt voor de deur. Winkel centrum om de hoek en cafetaria etc. Zelfde keuken als de Bron. 

Is Almere voor u een acceptabele plaats? Laat dat even weten. 

 

OBS! 

Wij parkeren al dertien jaar op het terrein van KWA in Amersfoort. Het parkeergeld stort KWA op een 

rekening van een charitatieve instelling. Het zou mooi zijn als wij dit kunnen voortzetten ook al parkeert u daar 

nu niet. 

 

Graag tot 5 maart. 

  

Christiaan Hertel 

Secretaris 

 

 


