NIEUWSBRIEF
Maart 2013
In de bestuursvergadering hebben we
alvast verder gekeken:
*de voorjaarsborrel zal eind april of begin
mei georganiseerd worden.
*de Barbecue : in juni, juli.
*een lange dagwandeling in juli, augustus.
*Er zijn plannen om een wandelweekend
met Kras Single reizen te boeken, dat zal
september worden. Laat horen of je
belangstelling hebt om met een aantal
Vega leden met aan zo’n wandelweekend
mee te doen.

Van de voorzitter

Tot ziens bij een van de komende
activiteiten.

Inleverdatum kopij NB april

Maart : de lente komt er aan!
In februari hebben we een aantal prachtige
dagen met veel sneeuw gehad.
Zelf heb ik genoten van enkele heerlijke
wandelingen in de sneeuw.

De kopij voor de NB april s.v.p. inleveren
uiterlijk maandag 25 maart. Stuur je
bijdrage ook naar Elly van Melsen. Zij
zorgt er voor dat er elke week iets te doen
is.
Vriendelijke groet,

Met Vega hebben we onder leiding van
Hans een mooie wandeling gemaakt bij
Soestdijk. Voor degene die er niet bij
konden zijn: een aanrader om deze
wandeling alsnog te gaan doen.
Ook de wandeling in ‘t Gooi met Wim was
prachtig, er lag veel sneeuw en het was
heerlijk weer. Deze wandelingen worden
altijd door leden van diverse organisaties
goed bezocht.
Ook in Maart staan mooie activiteiten op
het programma.
We hopen dat veel leden eraan mee zullen
doen.

VEGA Nieuwsbrief

Overzicht activiteiten maart
3 mrt. VEGA-fit
10 mrt. Wandelen in ’t Gooi

Soest
Bussum

17mrt. Kasteel(wandeling)

Amerongen

24 mrt. Paleisbezoek

Soest/Baarn

1 april Paasbrunch

Leusden
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soloprogramma:
Nou
Wordt
Die
Mooi!
In Nou Wordt Die Mooi! bundelt hij - in
een theaterprogramma van anderhalf uur de ervaring die hij heeft opgedaan in tien
jaar theater, tv & radio. In Nou Wordt Die
Mooi! is Pieter Jouke sneller en actueler
dan het internet bij u thuis. Zuiverder en
gezonder dan heroïne. Hij geeft zich bloot
wanneer hij op zoek gaat naar hoop in zijn
cynisme. Let wel goed op want
ondertussen blijkt er in iedere zin een grap
te zitten of juist niet, maar dat blijkt dan
pas in de volgende zin. Of zoals hij zelf
zegt: ‘Ik vind het leuk om mensen op het
juiste been te zetten, dat verwachten ze
nooit..’
Meer informatie: www.pieterjouke.nl

Vooruitblik april
1 april
5 april
7 april
14 april
21 april
28 april

Paasbrunch/wandeling
Werftheater
Utrecht
Vega-fit
Wandeling
Bussum
?????
Wandeling 14 Km Putten
VOORAANKONDIGING

Vrijdag

5 april
Utrecht
Werftheater

Aanvang 20.30 uur. Kassa open: 19.45 uur.
Entree € 14,-. Adres Werftheater: Oude
Gracht 60 (aan de werf), Utrecht.
Ik ben om 20.00 uur aanwezig.
In verband met reserveren graag
aanmelden liefst zo spoedig mogelijk,
uiterlijk 22 maart.

Activiteiten maart
Een jaar geleden hing Pieter Jouke zijn
carrière als psycholoog aan de wilgen en
stortte zich met al zijn energie op de
wereld van de humor. Het werd een reis
waarin hij zijn onuitputtelijke bron aan
grappen gebruikte bij het schrijven voor
Spijkers met Koppen, De wereld Draait
Door,
Koefnoen,
Koppensnellers,
Klokhuis, Tussen de Oren en andere
programma's. Hij was te zien op televisie
bij Koppensnellers, CQC, de Staat van
Verwarring, Knevel en van den Brink,
Comedy Central en RenkemaTV.
Daarnaast trad hij op in theaters, clubs en
comedy cafés in o.a. Nederland, België,
Edinburgh, Londen, Hongkong, Australië,
Costa Rica en Nieuw Zeeland.
In die tien jaar richtte hij met twee
vrienden Burorenkema.nl op, schreef hij
drie boeken en liep hij meer dan tien
marathons. En nu is het tijd voor zijn
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Zondag
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3 maart
Soest
VEGA-fit: 12 km

Lange Duinen bij Soest
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Groene Wissel wandelroute, nr. 76, 12 km
Vertrekpunt station Soest.
Start 12.30 uur.
We wandelen door hoog gelegen akkers,
langs een molen en een grafheuvel op de
Soester Eng. Daarna door park en bossen
naar de Lange Duinen, een prachtig
stuifzandgebied. Daarna door bossen en
langs de Korte Duinen naar de rand van
Soest, waar we buitenom en langs landelijk
gebied weer terugkeren naar het station.
Op de route zijn vijf horecamogelijkheden.
Niet aan het begin, dus verzoek ik jullie
alvast thuis koffie te drinken.
Autobezitters: er is geen parkeermogelijkheid bij het station, dus houd daar
rekening mee, en vertrek wat eerder van
huis. Jullie kunnen altijd wachten in de
auto, en hoeven niet te blauwbekken op het
station.
N.B. straten in de buurt van het station
heten: Stationsweg en Kerkstraat, i.v.m. de
TomTom.

Zondag

Inloop vanaf 12.30 uur en de wandeling
start om ongeveer 13.30 uur.
Er is altijd iemand aanwezig die de
omgeving goed kent en leiding geeft aan
wandelingen van circa 10 km door het
Spanderswoud of over de Bussumse heide.
Er wordt stevig doorgestapt en halverwege
horeca bezocht voor een rustpauze.
Je hoeft je niet aan te melden: er zijn altijd
'lotgenoten’ ter plekke.
De overige data in 2013 zijn: 14/4, 12/5,
9/6, 14/7, 11/8, 8/9, 13/10, 10/11 en 8/12.

Zondag
17 maart
Amerongen
Kasteelbezoek + wandeling

10 maart
Bussum
Wandelen in ‘t Gooi

Iedere 2e zondag van de maand is er in het
restaurant van het Bastion Hotel op het
grote gratis parkeerterrein van het station
Bussum Zuid (Struikheiweg) een gezellige
middagbijeenkomst voor alleengaanden.
Deze locatie is voor iedereen makkelijk te
bereiken. Het is een prachtige omgeving,
in ieder jaargetijde!

In navolging op het bezoek aan Huis
Doorn in januari, bezoeken we 17 maart
kasteel Amerongen, Drostestraat 20
3958
BK
Amerongen.
We verzamelen om 13 uur bij de ingang
van
het
kasteel.
Entree gratis met MJK, anders € 10,-.
Onder leiding van een gids is het kasteel te
bezichtigen in het weekend en is er een
rondleiding.
Kasteel Amerongen is gebouwd in de
periode 1673-1680, een statig landhuis
waar verscheidene adellijke families
hebben gewoond. in de loop van de tijd.
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In 1879 kwamen Godard, graaf van
Aldenburg Bentinck en zijn vrouw Louise
op
het
kasteel
wonen.
Het kasteel werd gerenoveerd door de
beroemde architect Pierre Cuypers en mooi
verfraaid en gedecoreerd, met name vele
kunstschatten kwamen weer tot hun recht.

Dan kunnen we er een gezellige Vega
activiteit van maken. Ook een wandeling
van ongeveer 45 minuten door het park is
bij de prijs van € 13,50 inbegrepen.
Een bezoek aan het Paleis en Park duurt
ongeveer 3 uur. Over het algemeen is de
zondag de drukste dag.

In 1918 kwam de laatste keizer Wilhelm de
tweede bij Aldenburg Bentinck logeren,
nadat de keizer uit Duitsland gevlucht was.
Hij verbleef er twee jaar en verhuisde toen
naar
Huis
Doorn.

Verzamelen om 12.30 uur in de Oranjerie
(in het park), ongeveer 7 minuten lopen
vanaf de parkeerplaats. Een uitrijdmunt
kost € 4,- en is te koop bij het
kassagebouw.

Het kasteel is nog geheel in dezelfde staat
zoals Graaf Aldenburg Bentinck het na zijn
dood in 1940 achterliet.
Hierdoor is op Kasteel Amerongen een
combinatie van een collectie kunst en
antiek te zien in een omgeving die de sfeer
van een bewoond huis heeft.

Adres: Amsterdamsestraatweg 1, Baarn,
Maandag
1 april
Leusden
Paasbrunch + wandeling

Er is een kasteelcafé in de tuin. Na afloop
van de rondleiding kunnen we daar
eventueel wat gebruiken.
Verder kunnen we een rondje door het
dorp en de uiterwaarden van de Neder-Rijn
lopen, mocht er belangstelling voor zijn.

Zondag
24 mrt.
Baarn
Paleisbezoek + wandeling
Een gezellige Paasbrunch op maandag 1
april in het Van der Valk hotel in Leusden.
Een brunch in feestelijke Paassfeer gehuld.
Natuurlijk gecompleteerd met diverse
lekkernijen. Je wordt ontvangen met een
heerlijk glas bubbels. De brunch is
inclusief koffie / thee, diverse vruchtensappen en melk. Aanvang 11.30 tot 14.00
uur. Prijs € 25,50 per persoon.
Daarna voor wie wil een korte wandeling.
We starten bij het hotel en lopen in de
omgeving van het Valleikanaal.
Hotel Leusden, Philipsstraat 18, 3833 LC
Leusden.
De oranjerie

Bij wie staat nog een bezoek aan Paleis
Soestdijk op het programma?
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