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Nieuwsbrief februari 2020 
 
 
Als we terugkijken naar de afgelopen maanden lijkt het winterseizoen weer omgevlogen. 
De oliebollenwandeling en nieuwjaarsreceptie, een mooie wintersportreis naar Les Deux 
Alpes en volop sportiviteit tijdens de trainingen. 
   
Toen ik vorig jaar de nieuwsbrief voor maart maakte – op 24 februari – had ik al even in 
het zonnetje gezeten. Daar is nu nog geen sprake van maar … de lente is in aantocht. Ik 
zie het aan de bloeiende narcissen in onze tuin. 
 
De nieuwsbrief van februari/maart is altijd het opstapje naar de voorjaarsactiviteiten van 
onze vereniging. Ook zetten we het einde van de trainingen nog even op een rijtje. Lees 
snel verder, dan mis je niets. 
 
Wintersportreis Les Deux Alpes 
Met wat lastige aanloop dingetjes zoals op het laatst wisselen van bestemming was het 
weer een succesvolle fijne reis in januari voor 30 deelnemers. Het leuke hotel lag prima, 
vlakbij de piste. Er lag voldoende sneeuw en het goede weer hielp ook. De pistes lagen 
er prachtig bij en het uitzicht op de gletsjer was geweldig. De busreis verliep heen en 
terug goed. Ook de wandelaars hebben het erg naar hun zin gehad. Ze maakten 
prachtige wandelingen in de bergen en bezochten kleine dorpjes zoals Venosc, een kleine 
schilderachtige plaats in de omgeving van Les Deux Alpes. 
 
Afsluiting trainingen 
De laatste binnen-training met Ruben kun je noteren voor dinsdag 31 maart. Jos Kokke 
sluit op zondag 26 maart het trainingsboek met de hardlopers die voor de korte periode 
hebben ingetekend. De laatste training van Jos voor de lange periode is op zondag 24 
mei. Tenslotte rondt Agnes haar powerwalk trainingen af op woensdag 27 maart (korte 
periode) en op woensdag 27 mei (lange periode). Alles vind je ook terug op de website. 
 
Wandeling/training op 15 maart in De Bilt 
In plaats van in Kijkduin gaan we nu wandelen/trainen op zondag 15 maart op landgoed 
Beerschoten bij De Bilt. Dit landgoed is een prachtig gevarieerd bos met mooie oude 
lanen en een grote verscheidenheid aan bomen. Voor de wandelaars is er ook genoeg te 
beleven. Er zijn verschillende routes van 3, 4, 5 of 11 kilometer. Deze zijn duidelijk door 
gekleurde bordjes aangegeven.       
 
We vertrekken vanuit Gouda om 09.00 uur op het parkeerterrein van Sport City. We 
starten in De Bilt om 9.45 uur. Parkeren en verzamelen bij Informatiepaviljoen 
Beerschoten, De Holle Bilt 6, De Bilt. Daar beginnen ook de verschillende wandelroutes 
en begint de buitentraining van Jos Kokke. Bij eventuele calamiteiten bellen met 0650-26 
33 13. Na afloop drinken we koffie bij het dichtbijgelegen restaurant de Biltse hoek, Holle 
Bilt 1.  
 
Route en informatie De Bilt 
De route vanuit Gouda. Neem de A 12 richting Utrecht. Op de ring Utrecht, neem de 
rechter baan A 27 richting Amersfoort. Daarna rechts aanhouden en de A 28 volgen. 
Neem afslag 2 richting Uithof. Twee keer rechts aanhouden, bij de stoplichten richting De 
Bilt volgen. Bij de grote kruising met de Utrechtseweg oversteken. Neem daarna de 
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eerste weg rechts: dit is De Holle Bilt. Het parkeerterrein van 
restaurant De Biltse Hoek een klein stukje voorbij rijden, dan 
links af door de poort naar het landgoed Beerschoten. 
Zie voor een kaartje ook onze website. 
 
Jeu-de-boules: zaterdag 6 juni 2020 
Het laatste evenement van het seizoen! Zaterdag 
6 juni strijden we weer om de eer en de prijzen 
tijdens onze jeu-de-boules middag.  
 
Om 16.30 uur beginnen we met het gooien met 
de ‘boules’. De kosten bedragen € 15,00 per 
persoon. Daar heb je een gezellige middag en 
avond voor een warm/koud buffet en drankjes, 
midden in het mooie groene Reeuwijk.  
 
Opgeven kan vanaf nu via de website. 
 
 
Voor nu … geniet van het voorjaar dat komen gaat en tot 15 maart in De Bilt. 
 
 
 
Roos Boogaard 
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