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Nieuwsbrief van de NDKO nr.1-2006

De NDKO nodigt alle leden uit voor de nieuwjaarsborrel op
22 januari 2006 van 15 tot 18 uur. We willen graag met jullie 
het nieuwe jaar starten en toasten op een voorspoedig seizoen 
2006. 

De nieuwe wedststrijdkalender zal worden bekend gemaakt en 
de jaarprijzen van 2005 worden uitgereikt (wie o wie zou hem 
nu echt gewonnen hebben?)

Er zal kort aandacht besteed worden aan de klasseboot(en) en de 
samenwerking met de studentenzeilverenigingen.
En wat we allemaal willen horen en zien zijn de resultaten en foto’s van 
het WK Zuid-Afrika.

De locatie is voor deze keer  de “Buis van Histos”.
Dit is het binnenvaartschip wat dienst doet als studentensoos van de 
Utrechtse zeilstudenten en is 
gelegen aan de Vondellaan 1c te Utrecht. Dit is t/o de Rijnlandse 
Hypotheekbank.

Route beschrijving naar de “Oude Buis”

Komend met de auto uit west, oost, noord of zuid rijdt u de ring van Utrecht op. U neemt ten zuiden van Utrecht afslag 
Lunetten/Hoograven. U vervolgt u weg op de Waterlinieweg en neemt de eerste afslag Lunetten/Hoograven. Onderaan 
de afslag bij de rotonde gaat u links (driekwart). Bij de tweede kruising (met stoplichten en flitser) gaat u rechts. *1. Bij 
de tweede stoplichten gaat u links. U bevindt zich dan op de Vondellaan waar ook de “Oude Buis” ligt. *2. Hij ligt aan 
uw rechterhand vlak voorbij het eerste stoplicht.

Omdat parkeren voor de deur een probleem is zijn er twee mogelijkheden:
*1. Als u in de route beschrijving bij *1. bent, kunt u parkeren, rechtdoor bij de eerste stoplichten, na 200 meter links de
parallel weg op (bij tankstation Tamoil) u loopt dan de straat uit en om de brandweer en politiekantoor heen, u bevindt 
zich dan meteen in de Vondellaan. 
*2. Als u in de route bij *2. bent, kunt u parkeren, bij de stoplichten links. U rijdt dan op de Jutfasenweg waar aan 
weerskanten parkeervakken zijn. (Dit stuk is betaald parkeren, maar niet op zondag als er geenm koopzondag is.)
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