
 
 
 

REUNIE VRIENDEN 2022 IN SLOT LOEVESTEIN 
 
Na het grandioze succes, afgelopen Oktober, van de reünie van de Vrienden in Ouderkerk 
aan de Amstel is het bestuur van de Vrienden er in geslaagd om de reünie dit jaar vast te 
leggen in het beroemde slot Loevestein. Door de corona pandemie en een uitgestelde 
uitbreiding van de locatie kon het in 2021 daar niet doorgaan, maar dit jaar zullen we dit 
goedmaken. 
 
De reünie zal nu plaatsvinden op zaterdag 5 november en het programma ziet er als volgt: 
11:30 – 11:45  Verzamelen op de parkeerplaats bij slot Loevestein 
11:45   Een gezamenlijke wandeling naar het slot (ca. 400 meter) 

Voor diegenen die slecht ter been zijn wordt vervoer geregeld naar de 
ingang van het slot. Gaarne dit opgeven bij aanmelding  

12:00   Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers 
13.00 – 14.00 Rondleiding. Voor diegenen die hier in geïnteresseerd zijn kan er een 

bezoek worden gebracht aan de tentoonstelling rond Hugo de Groot 
onder begeleiding van een bekwame gids. 

 De kosten hiervoor bedragen € 8,50 en dienen bij aanmelding te 
worden voldaan. Maximaal kunnen hier 30 personen aan deelnemen. 

 (dit op volgorde van aanmelding) 
 Diegenen die slecht ter been zijn wordt dit afgeraden 
14:30 Lunch 
15:30 Drankje en nog een gezellig samenzijn 
16:00 Einde en vertrek (zodat u nog voor het donker thuis kunt zijn) 
 
Aanmeldingen kunnen worden gestuurd aan Wim van der Krogt: 
e-mail:  wimvanderkrogt@xs4all.nl  Ook dieetwensen kunnen bij hem aangegen worden 
De deelnemersbijdrage is dit keer € 45,- (+ eventueel € 8,50 voor de Hugo de Groot  
rondleiding) Gelieve dit over te maken op rekening NL89 RABO 0357 8739 39 t.n.v. 
Vrienden van de Atletiek. Aanmeldingen en betalingen dienen uiterlijk 10 oktober binnen te  
Zijn. 
 
Attentie:  
slot Loevestein is niet bereikbaar per openbaar vervoer. Men dient dus met eigen  
vervoer te komen en wij raden u daarom aan om zo veel mogelijk gezamenlijk te reizen 
 
Namens het bestuur van de Vrienden van de Atletiek 
Wim van der Krogt en Hans van Kuijen 
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