Nieuwsbrief 1 zomer 2021
Beste mensen,
Hoewel we ons nog midden in een pandemie bevinden is er gelukkig weer ruimte
ontstaan om gezamenlijk op stap te gaan en te genieten van Amersfoort en omgeving.
Ik hoop dat u er weer net als ik zin in hebt.
Dit jaar is uitgeroepen tot het jaar van de ode aan het landschap en daar draag ik graag
mijn steentje aan bij. Zoals u van mij gewend ben, besteed ik altijd al veel aandacht aan
het landschap. Dit jaar zal het landschap centraal staan tijdens de fietstochten.
De ligging van Amersfoort is behoorlijk uniek te noemen. Rondom de stad bevinden zich
drie hele verschillende landschappen en binnen deze landschappen is ook weer een
grote verscheidenheid te onderkennen. Kortom er valt veel te ontdekken. Verschillende
musea in de stad organiseren deze zomer ook tentoonstellingen over het landschap. Ook
deze zijn van harte aanbevolen.
Hoewel ik een enkele wandeling zal organiseren zal het speerpunt deze zomer bij de
fietstochten liggen. De fietstochten zullen vrijdagmiddag plaatsvinden, de wandelingen
zijn op woensdagmiddag. De tochten zullen door de coronamaatregelen anders gaan dan
u gewend bent. Om fysiek contact te vermijden zullen de wandelingen niet worden
onderbroken voor een diner. En tijdens de fietstochten zal ik geen koffie/thee met een
zoete lekkernij meenemen. Wel zal er een rustpauze zijn waarbij u uw eigen
meegebrachte drank en eten kunt nuttigen. Ik wil u vragen zo min mogelijk contant te
betalen, maar de kosten op mijn bankrekening over te maken.

Alle wandelingen en fietstochten starten meestal om 14 uur op de gebruikelijke plaats voor
het station. De kosten bedragen € 10,- p.p. en u dient zich op te geven per mail
ahontspannu@gmail.com. Er wordt geen gebruik gemaakt van het OV.
Hou tijdens de tocht voldoende afstand en geniet van elkaar, onze prachtige stad en omgeving.
Meer informatie treft u zoals altijd aan op www.ahontspan.nu. Tot ziens!
Arnold Huisman

Programma:
Vrijdag 23 juli 2021
Vrijdag 30 juli 2021
Vrijdag 6 augustus 2021
Vrijdag 13 augustus 2021
Woensdag 18 augustus 2021
Vrijdag 27 augustus 2021
Vrijdag 3 september 2021
Woensdag 8 september 2021
Vrijdag 10 september 2021
Vrijdag 17 september 2021

Fietstocht Eemland (25 km)
Fietstocht Valleibeken (35 km)
Fietstocht Boslandgoederen (27 km)
Fietstocht Langbroekerwetering (51 km)
Wandeling Poorten in de stad (6 km)
Fietstocht het veen rondom Soest (25 km)
Fietstocht Militair landschap (26 km)
Wandeling Water in Amersfoort (5 km)
Fietstocht Gekoesterde milieuramp (23 km)
Fietstocht De schoonheid van het stadslandschap ( 25 km)

