
Voorjaarsmeeting 2017 

 

De voorjaarsmeeting dit jaar staat gepland voor zondag 9 april en vindt deels plaats in de 
Betuwe en in de Bommelerwaard. 

Programma: 

We beginnen met een bakje koffie met iets erbij ten huize van Irma en Rinus Boerstra te 
Opijnen (adres en route zie hieronder). Iedereen is welkom vanaf 10.30 uur. Tijd om even bij 
te praten met elkaar. 

Rond 12.30 vertrekken we vanaf Opijnen voor een korte rit (+/- 20 minuten) naar Kasteel 
Ammersoyen gelegen te Ammerzoden in de Bommelerwaard. Daar genieten we van een 
eenvoudige lunch en is er gelegenheid om het kasteel te bezoeken. Er is geen begeleide 
rondleiding met een gids gepland, maar iedereen krijgt een papieren gidsje en kan dan op 
eigen gelegenheid het kasteel bekijken. Voor een routebeschrijving van Opijnen naar kasteel 
Ammersoyen wordt gezorgd. 

Het kasteel stamt uit +/- 1300 en is in de goede traditie van bijna alle kastelen diverse malen 
geschonden en weer herbouwd en verbouwd. Wie vooraf wat meer wil weten over het 
kasteel en de historie ervan kan kijken op www.glk.nl en dan doorklikken naar Ammersoyen. 

Daarna is het gezellig napraten en kan ieder op een zelfgekozen tijdstip huiswaarts keren. 

Adres: 

 Irma en Rinus Boerstra 
 Stoepstraat 2 B 
 4184 CG  OPIJNEN 
 Tel. 0418 651222 
 Mob. 06 53784872 

Route: 

Vanuit het Noorden: A2 afrit 16 Waardenburg/Haaften; bij T-kruising linksaf Ri “Doorgaand 
Verkeer”; bij rotonde linksaf Ri Neerijnen; bij volgende rotonde rechtsaf Ri Opijnen. 

Vanuit het Zuiden: A2 afrit 16 Waardenburg; onderaan rechtsaf; bij rotonde rechtsaf Ri 
Opijnen. 

Vanuit het Westen: A15 tot knooppunt Deil; bij Deil rechtsaf Ri Den Bosch; direct erna afrit 
16 Waardenburg/Haaften; bij T-kruising linksaf Ri “Doorgaand Verkeer”; bij rotonde linksaf Ri 
Neerijnen; bij volgende rotonde rechtsaf Ri Opijnen. 
LET OP!! Niet op de A15 doorrijden tot afrit 30a Meteren/ Neerijnen, want de N830 
Geldermalsen – Waardenburg is wegens werkzaamheden afgesloten. 

Vanuit het Oosten: A15 afrit 30 Geldermalsen/Opijnen en dan de borden Opijnen volgen. 

Parkeren te Opijnen: 

Omdat we tegenover de kerk wonen en er op het moment van ontvangst nog een dienst 
gaande is, kan het zijn dat in de Stoepstraat weinig parkeergelegenheid is. Achter de kerk en 
de daar liggende straatjes is altijd voldoende parkeerplek te vinden. 

Kosten: 

De kosten bedragen € 10,- per persoon en kunnen ter plekke bij de penningmeester worden 
voldaan. 



 

Opgave: 

Vooraf graag een opgave van deelname voor 1 april e.e.a. in verband met het bestellen van 
de catering via ml.boerstra@hetnet.nl of bij het bestuur. 

We zien jullie graag op 9 april a.s. te Opijnen! 

 

Irma en Rinus Boerstra 

 

 

 

 


