
Rou te in Amers foort
Onze bij eenk om sten vin den
plaats in Amers foort. Plaats van
han de ling is So ci ëteit Ami ci tia,
Prins Hendriklaan 15, 3818 HK
Amersfoort, telefoon 033 461 85
41. 
De zaal is open van 10.00 tot
16.00 uur op de vier ve re ni gings -
da gen.

Openbaar vervoer:
De So ci ëteit ligt op loop af stand
van het sta ti on. Wan neer u komt
met NS of bus: neem de
hoofduitgang CS, steek de weg
over via de ze bra, en loop de Re -
gen tes se laan in. Na 50 me ter
ziet u rechts op de hoek de so ci -
ëteit.
Op het sta ti ons plein staat een
plat te grond, die u even tu eel ver-
der helpt. Ook de hier bij af ge -
druk te kaart kan u thuis brengen

Eigen vervoer.
Ali nea 1. 
Van uit de rich ting Utrecht/
Amers foort volgt u A28 tot aan de 
af slag Soes ter berg. Bo ven aan
de weg gaat u links af en rijdt u
door tot u aan een T-splitsing
komt. U gaat daar rechts af en
volgt Amers foort tot aan de
Sticht se Ro ton de cir ca 3 km. U
rijdt met de bocht mee rich ting
Amers foort waar u voor een vier -
sprong een weg ver smal ling te -
genk omt waar aang ege ven staat
Berg ho tel en Berg pa vil joen. Volg
verd er ali nea 3. 
Ali nea 2. 
Van uit de rich ting Zwol le naar
Amers foort volgt u de bor den
Utrecht A28. Van uit Amster dam
neemt u bij kruis punt Hoe ve la ken 
de af slag Hoe ve la ken, Zwol le,
Utrecht, u rijdt rich ting Utrecht
A28. Van uit Arnhem volgt u
Amers foort Zuid/ Soest. Door rij -
den rich ting Amers foort Zuid,
Soest. Bij af rit 5 volgt u Ron dweg 
Zuid N221, on der vi a duct door
komt u op de Sticht se Ro ton de.
U rijdt met de weg mee tot u 

voor een vier sprong een weg ver -
smal ling te genk omt waar aan-
ge ge ven staat ‘Berg ho tel’ en
‘Berg pa vil joen'. Volg verd er ali -
nea 3 

Ali nea 3, ver volg van de ali ne a’s
1 en 2. 
Dit is de Utrechts eweg. U rijdt
recht door langs het Berg ho tel
links en het Berg pa vil joen rechts
tot u aan een nieuw aang eleg de
ro ton de komt. Rechts ligt het

Eem land Zie ken huis, lo ca tie
De Lich ten berg. U neemt na de 
ro ton de 3/4 de weg links, de
Emma laan en rijdt door naar
be ne den tot aan weer een klei -
ne ro ton de, u ver volgt de weg
naar be ne den recht door rich -
ting Sta ti on, dit is de Ko ning in
Wil hel mi na laan. De laat ste
laan waar u in mag rij den aan
uw rech ter hand is de Prins
Hen dri klaan, schuin te gen over
Cong res cen trum De Een hoorn. 

So ci ëteit Ami ci tia ligt in het
twee de deel van de Prins Hen -
dri klaan op num mer 15, aan de 
rech ter kant van de laan. 

Parkeren.
In de om ge ving van Ami ci tia
moet men fors be ta len voor
par ke ren. NFVS heeft toe stem -
ming van KWA Be drijfs ad vi -
seurs BV, Re gen tes se laan 2,
haar par keer ter rein te ge brui -
ken. Par ke ren kost met ing ang
van juli 2007 hier voor u 2,50
euro, te vol doen bij bin nenk -
omst. KWA be reikt u door aan
het ein de van de Prins Hen dri -
klaan rechts af te slaan (op de
hoek staat Ami ci tia). Dit is de
Re gen tes se laan. Na 150 me ter 
kunt u rechts op het ter rein met 
wit te kie zel ste nen bij num mer
2 par ke ren.
De ruim te voor Ami ci tia is voor
par ke ren ge re ser veerd voor de 
vei ling mees ter en han de la ren
i.v.m. hun materiaal. Achter het 
ge bouw mag uit slui tend ge par -
keerd wor den door min der va li -
den met een kaart. (Er staat
een bord). 

E-mail: 
Ami ci tia@soc-amicitia.nl

me vrouw
E.E. Heem stra- Spand lik en de 
heer P.Heem stra.
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