Aan de leden van RC Baarn Soest
Soest, 11 april 2015
Betreft: Partnerevent op zondag 31 mei a.s.
Beste allemaal,
De Commissie Club Service nodigt jullie met jullie partners van harte uit tot het bijwonen van
hèt partnerevent van dit clubjaar! Dit zal plaats vinden op zondag 31 mei a.s. en zal bestaan
uit twee onderdelen: een excursie en een “ hapje” na afloop. .
Het start met een bezoek aan het Eemhuis aan het Eemplein in Amersfoort. Het Eemplein
is een recente schepping van de Amersfoortse stedenbouwers en is bedoeld als tweede
stadshart aan de schilderachtige Eemhaven aan de Baarns/Soester kant van Amersfoort.
Centraal gebouw aan het Eemplein is het vorig jaar mei geopende Eemhuis. Dit biedt
huisvesting aan het Archief Eemland, de Bibliotheek Eemland, de galerie de Kunsthal KAdE
, het KAdE-café en de Scholen in de Kunst. Het spectaculaire, spraakmakende gebouw is in
opdracht van de Gemeente Amersfoort ontworpen door Neutelings Riedijk Architecten. Dit is
een toonaangevend architecten-bureau dat ook het MAS in Antwerpen, Beeld en Geluid in
Hilversum en Rozet in Arnhem op zijn naam heeft staan.
We worden in het Eemhuis om 16.00 uur verwacht. Daar staan gidsen klaar om ons
groepsgewijs het hele gebouw te laten zien. Vervolgens wandelen we langs de Eemhaven
naar het Café-restaurant Hoog Vuur, Oude fabriekstraat 26. Dat etablissement is gevestigd
in de voormalige Prodentfabriek. Daar gaan we uitgebreid borrelen en genieten van een driegangen diner. Ook dit restaurant is pas vorig jaar geopend en is alleen al door zijn inrichting
een belevenis : gezellig en smaakvol in een oude fabriekshal die zo veel mogelijk intact is
gelaten.
Wat praktkische aanwijzingen! Auto’s kunnen worden geparkeerd op het
Oliemolenkwartier aan de Eemlaan, ingang schuin tegenover de Parkeergarage. De
Eemlaan is te bereiken vanuit Soest via de Amsterdamse weg, rotonde bij de Pathébioscoop driekwart rond en meteen rechts af slaan. Dan niet de parkeergarage inrijden maar
linksafslaan en na ongeveer honderd meter parkeren achter de slagboom op het
Oliemolenterrein. Parkeren op het Oliemolenterrein is te prefereren boven de Parkeergarage
omdat bij Hoog Vuur à raison van slechts € 3,00 een uitrijkaart te krijgen is. Van het
Oliemolenterrein is het drie minuten lopen naar het Eemhuis aan het Eemplein.
De eigen bijdrage in de kosten van het diner bedraagt ca € 25,00 per persoon. Deze zal
naderhand door de penningmeester in rekening worden gebracht. Afgezien van het
welkomstdrankje en de koffie, dienen de wijn en wat dies meer zij, ter plaatse te worden
afgerekend op een manier zoals we dat bij Greenfields gewend zijn.
Vanwege de inzet van de gidsen in het Eemhuis die daar onze rondleiding gaan verzorgen,
wèl het dringende verzoek aan iedereen om uiterlijk vier uur aanwezig te zijn in de hal. De

rondleiding zal een uur in beslag nemen. Langer kan ook niet want het Eemhuis sluit op
zondag om vijf uur. We rijden dus een scherpe dienstregeling en willen daarom op tijd
vertrekken.
Aangezien er nogal wat nieuwe leden bij onze club hun intree hebben gedaan: wat is de
bedoeling van dit partnerevent? Doel is met alle partners samen te komen om elkaar –
buiten de wekelijkse bijeenkomsten en de Clubjes van Zes - nog beter te leren kennen en
daarbij ook de partners te betrekken in de spreekwoordelijke Fellowship van Rotary.
Afgezien van de organisatie op zich is een partnerevent natuurlijk pas echt geslaagd
wanneer zo mogelijk alle leden van de club met hun partners aanwezig zijn. De intekenlijst
zal rondgaan bij de komende clubbijeenkomsten.
Met hartelijke groet,
Commissie Club Service
Paulien de Boer
Jeroen Ligthart
Eelco Nikkels
Mieke Reidinga

