
 

UITNODIGING 
 

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2016  
JAARVERGADERING EN KRINGREÜNIE 

 
GASTLOCATIE: 

JOHANNES CENTRUM UTRECHT-OVERVECHT 
MOEZELDREEF 400, 3561 GD UTRECHT, TEL. 030-2620216 

ZAAL OPEN: 9.45 UUR, AANVANGSTIJD: 10.30 UUR 
 

• ‘s Ochtends: KvD-jaarvergadering (uitsluitend toegankelijk voor kringleden) 
• ’s Middags: reünie, toegankelijk voor iedereen, dus neem gerust een introducé of een aspirant-lid mee!  
 
Er staan een oploswedstrijd en een compositiewedstrijd op het programma waar leuke geldprijzen aan 
verbonden zijn.  
Maar u kunt deze middag ook gebruiken om oude of nieuwe (Facebook) contacten op/aan te halen. 
 
Oploswedstrijd 
De oploswedstrijd staat onder auspiciën van Hein Wilsens. 
De te winnen prijzen zijn: 
1e prijs oploswedstrijd - 25,00 Euro 
2e prijs oploswedstrijd - 17,50 Euro 
3e prijs oploswedstrijd - 12,50 Euro 
 
Compositiewedstrijd 
De compositiewedstrijd wordt georganiseerd door André Schokker. Een makkelijk en een moeilijk thema zullen 
aan de deelnemers worden voorgelegd. De juryleden bij deze wedstrijd zijn: Pieter Kuijper, Hein Wilsens en 
André Schokker.  
De te winnen prijzen zijn: 
1e prijs compositiewedstrijd - 25,00 Euro 
2e prijs compositiewedstrijd - 17,50 Euro 
3e prijs compositiewedstrijd - 12,50 Euro 
 
Voor de deelnemers die zich aan beide wedstrijden wagen is ook nog de titel ‘Reüniekampioen 2016’ te 
behalen. Degene die het beste scoort in de twee competities gaat met de onderscheiding aan de haal.  
Aan deze titel is een overall prijs verbonden van 15,00 Euro. 
 
Het te winnen prijzengeld wordt ter beschikking gesteld door lid Adri Geurts.  
Het KvD bestuur is hem hier zeer erkentelijk voor. 
 

Het bestuur hoopt vele kringleden te mogen verwelkomen, onder wie ook u.       
Vier met ons samen het 75-jarig bestaan van de vereniging! 

 
Route 
Voor de automobilist: per auto rijdende op de A27 neemt u, zowel uit noordelijke (Hilversum) als uit zuidelijke 
(Den Bosch) richting komende, de afslag Utrecht-Noord. Met een navigatieprogramma is het vinden van de 
Moezeldreef sowieso geen probleem. Navigeert u op eigen kracht, dan houdt u nadat u de afslag heeft 
genomen, rijdende op de Eindhovendreef, rechts aan. Op de Schweitzerdreef slaat u tamelijk vlot linksaf de 
Moldaudreef op. Deze komt bij een T-splitsing uit op de Moezeldreef. Het Johannes Centrum ligt direct aan uw 
linker hand. Parkeren is gratis mogelijk op het terrein grenzend aan het centrum (Johanneskerk). 
De voordeur zal ontgrendeld zijn. Als deze is dichtgevallen belt u aan met de bel ‘Joh. Centrum’. Binnengekomen 
vindt de bijeenkomst op de eerste etage plaats. 
Openbaar vervoer: per openbaar vervoer komt u op Utrecht Centraal Station en neemt dan de (vier maal per 
uur vertrekkende) stoptrein in de richting Amersfoort of Weesp. Na enkele minuten stapt u uit op station 
Utrecht-Overvecht en loopt dan onder het spoor door. U komt ‘de kuil’ uit en loopt rechtdoor, langs enkele 
stadsbussen, naar de Tiberdreef (winkels aan de overzijde van het plein). U slaat rechtsaf en volgt de bocht naar 
links. Dan loopt u op de Moezeldreef. Het Johannes Centrum ligt na ongeveer driehonderd meter lopen aan de 
rechter zijde van de weg.  
De voordeur zal ontgrendeld zijn. Als deze is dichtgevallen belt u aan met de bel ‘Joh. Centrum’. Binnengekomen 
vindt de bijeenkomst op de eerste etage plaats. 


