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Een nieuwsbrief vol zomerse activiteiten
Zoddenwandeling 29 juni
De zomerse zoddenwandeling - een traditie die we voortzetten in mooie herinnering aan Henk
van Zijtveld- is dit jaar op 29 juni 's avonds om 19 uur. Vertrek bij het begin van het Bert
Bospad aan de Kerkdijk (ter hoogte van nr 78) in Westbroek. De wandeling wordt begeleid
door Bert van der Tol en Co Baas. Het wordt vast een heerlijke zomeravond in de polder,
waar u kunt genieten van de natte zoddengebieden, prachtige kwelweiden en natuurlijk van
de vele moerasvogels. Trek waterdicht schoeisel aan en houd het weerbericht in de gaten!
Aanmelden is gewenst, dat kan via
aanmelden@anvnoorderpark.nl
Deelname is gratis voor leden van de
vereniging, niet-leden betalen 2,50.
Parkeren kan op het parkeerterrein
bij het informatiebord bij de ingang
van het Bert Bospad.

Expositie Verkade album Vechtstreek in streekmuseum Vredegoed
In 1915 kwam het Verkade-album “De Vecht” uit, met
aquarellen en pentekeningen van onze streek en teksten van
Jac. P. Thijsse. De kunstenaars Jan Voerman jr., Willem
Wenckebach en Edzard Koning maakten de aquarellen aan de
hand van het verhaal van Jac. P. Thijsse.
Honderd jaar later, in 2015, is door het Vechtstreekmuseum
een tentoonstelling ingericht met 27 uitvergrote
aquarellen/pentekeningen. Naast elke aquarel is een foto van
de tegenwoordige situatie geplaatst. De foto’s zijn gemaakt
door leden van de Foto- en Videoclub Loenen. Van 5 juni –
12 augustus 2018 kunt u deze expositie bekijken in
Streekmuseum Vredegoed aan de Heuvellaan 7, 3612 BA
Tienhoven/Oud-Maarsseveen.
Open op woensdag, zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur.
Toegang €3,50 pp.
Fietsexcursies op de Vliegbasis Soesterberg
Elke eerste zaterdag van de maand is er op Soesterberg een fietsexcursie langs de
verschillende kunstwerken die daar zijn opgesteld. Allemaal kunst die te maken heeft met
verleden, heden en toekomst van de vliegbasis. Op de vliegbasis heeft zich vele jaren
ongestoord de natuur kunnen ontwikkelen, waardoor er veel zeldzame soorten voorkomen.
Sinds december 2017 is de basis eigendom van Utrechts Landschap. Er worden door het jaar
heen ook diverse natuurexcursies georganiseerd. Start van de kunstroute : 2 juni om 11 uur,
bij fietsenstalling 2 naast P1, Verlengde Paltzerweg 1 te Soesterberg. Vooraf is er koffie, duur
ca 2 uur, afstand ca 8 kilometer. Ook voor kinderen. Eigen fiets meenemen!

Theater bij de boerderij
Deze zomer komt een reizend
theater langs in Westbroek
met de voorstelling Koning van
het Grasland. Het toneelstuk
gaat over een boerengezin, dat
na een tragisch ongeluk de
draad weer probeert op te
pakken. De MKZ crisis komt er
aan, de broedende grutto
heeft het moeilijk en de
controverse tussen intensief
boeren en natuurbeschermen
splijt het gezin.
De voorstelling is van 10 t/m
14 juli te zien in Westbroek, bij Boerderij de Bonte Parels. U zit buiten in de toneeltent
beschut tegen regen en wind. 10 juli is een "succesoptie", de andere dagen zijn vaste
voorstellingen. De vorostellingen beginnen om 20.30 uur. Kaarten voor deze voorstellingen
zijn te reserveren via de stadschouwburg in Utrecht:
https://stadsschouwburg-utrecht.nl/?search=koning+van+het+grasland
voor meer informatie kijk op https://toneelgroepjanvos.nl/koningvanhetgrasland
Hier kunt u ook nagaan voor welke data ( en locaties) er nog kaarten beschikbaar zijn.
https://toneelgroepjanvos.nl/koningvanhetgrasland/

Vlinders op de botanische tuinen (in de Uithof)
Van 1 juni tot en met 16 september zijn tropische vlinders te bewonderen op de botanische
tuinen in de Uithof (Utrecht, Budapestlaan 17). Een prachtig gezicht, in felle bonte kleuren.
De lichtgevend blauwe Morpho's vallen altijd het meeste op, maar er zijn ook veel soorten in
rood, oranje, geel, zwartwit. Ook zie je enorme
roodbruine atlasvlinders die 5 dagen doodstil aan de
balk hangen. In de "poppenkast"hangen de poppen,
elke dag komen er wel een paar vlinders uit de pop. De
tuinen zijn zelf ook zeer de moeite waard met alle
zomerbloemen en een heerlijk terras. Alle dagen
geopend van 10 tot 16.30 uur. Entree is €7,50,
museumkaart en kinderen tot 12 jaar gratis. De bussen
naar de Uithof rijden erg vaak, met de auto is parkeren
in het weekeind gratis in de omgeving van de Tuinen,
doordeweeks in P&R Uithof voor €5 per dag.

Meer nieuws? www.anvnoorderpark.nl

