Nieuwsbrief 2 zomer 2022
Beste mensen,
Net terug van een vakantie naar het Zwitserse Binndal. Het dal maakt onderdeel uit van
een beschermd landschap en staat vooral bekend om de vele mineralen die hier
gevonden worden. Wij gingen er vooral heen om te wandelen in een oud landschap met
veel cultuurhistorie waar nog op een ‘ouderwetse’ manier landbouw wordt bedreven.
Grootste verandering met het verleden is dat niet de leden van grote families de
werkzaamheden verrichten maar dat dit nu door een collectief gedaan wordt. De weides
worden nergens bemest. Dit betekent dat zowel de weides in het dal als op de alm zeer
bont zijn met heel veel verschillende bloemen. Ik heb nog nooit zoveel soorten insecten
gezien maar het meest blij werd ik van de vele vlinders soms in hele wolken.
Gelukkig valt er in en rondom Amersfoort ook veel te genieten van velden vol wilde
bloemen. Bloeidal bijvoorbeeld of de Soester Eng waar ook de heerlijke geur van wilde
bloemen hangt. Mooi zijn ook de orchideeën op Den Treek of gewoon langs de waterkant
in Kattenbroek en de bloemendijk langs de Eem.
Ook deze zomer organiseer ik weer verschillende wandelingen met diner en
fietstochten. Hopelijk tot ziens!
Mijn nieuwe website adres is: www.wandelenfietsenamersfoort.jouwweb.nl
Arnold Huisman

Programma:
Vrijdag 8 juli 2022

Wandeling Kattenbroek (14 uur, 8 km, € 23,-)

Woensdag 13 juli 2022

Fietstocht Achterveld (14 uur, 26 km, € 12,-)

Vrijdag 29 juli 2022

Wandeling Grebbelinie (13.45 uur, 15 km, € 23,-)

Woensdag 3 augustus 2022

Fietstocht Nijkerk (14 uur, 38 km, € 12,-)

Vrijdag 12 augustus 2022

Wandeling Kloosters (15 uur, 6 km, € 23,-)

Woensdag 17 augustus 2022

Fietstocht Maarn ( 14 uur, 25 km, € 12,-)

Vrijdag 2 september 2022

Wandeling Groene Verbinding ( 14 uur, 10 km, € 23,-)

Woensdag 7 september 2022

Fietstocht Weg der Weegen (14 uur, 23 km, € 12,-)

