
 

 

 

 
 

Beste Vrienden, 
 

Hierbij nodigen wij jullie allen uit voor de Vriendendag  
van de Stichting Vrienden van Rwanda! 

 
 

zaterdag 18 april 2015 
 

in het ‘Meridiaan College ’t Hooghe Landt’  

Trompetstraat 1 
3822 CK Amersfoort 

 

Alle vrienden, donateurs en belangstellenden zijn welkom voor deze ongetwijfeld 

gezellige en leuke bijeenkomst! 

 

Vanaf 11 uur staat de koffie voor u klaar,  

het programma begint om 11.30 en eindigt ca 14.30. 

 

Er zijn verschillende sprekers 

en er is ruim gelegenheid om 

met elkaar te praten.  

We hebben weer allemaal 

mooie Rwandese spullen 

ingekocht in Rwanda voor 

onze winkel!  De leerlingen 

van het naaiatelier hebben 

prachtige tassen en schorten 

voor jullie gemaakt.  

 

Om de onkosten van de dag te dekken zullen wij rondgaan met een mandje voor een 

bijdrage.  

 

Wij verheugen ons op u komst! 

 

Namens de Stichting Vrienden van Rwanda,  

 

Katy van Hasselt, secretaris 



 

                                                              

 

 

Routebeschrijving 
• Vanuit Amsterdam: 
Op A1 afslag Amersfoort-Noord (13) 
na afslag bij verkeerslichten linksaf richting De Hoef. 
 
• Vanuit Utrecht/Zwolle: A28 op knooppunt Hoevelaken richting Amsterdam A1 
Neem vervolgens afslag Amersfoort-Noord (13) 
na afslag linksaf over viaduct. Bij verkeerslichten rechtsaf richting De Hoef. 
 
• Vanuit Apeldoorn: Op A1 afslag Amersfoort-Noord (13) 
na afslag linksaf over viaduct. Bij verkeerslichten rechtsaf 
richting De Hoef. 
 
Vervolg vanuit alle richtingen: 
1. vervolg op Rondweg richting: De Hoef, Zielhorst. 
2. op Rondweg na 1,5 km. rechts afslaan naar Zielhorsterweg 
3. op Zielhorsterweg 1e weg rechts afslaan Cornelis 
Drebbelstraat 
4. einde Cornelis Drebbelstraat na 200 m. links afslaan naar 
Albert Schweitzersingel 
5. op Albert Schweitzersingel na 500 m. bij bibliotheek rechts 
afslaan naar Trompetstraat 
6. aan linkerkant parkeerplaats voor de school,  
Trompetstraat 1 
 
Openbaar vervoer 
Vanaf Amersfoort Centraal: 
Bus 4 of 5 (Kattenbroek-Vathorst)  
Halte Trompetstraat. Bus stopt voor het college. (Duur 
ongeveer 15 minuten.) 
 
Vanaf Station Schothorst: 
Bij aankomst op perron trap af. Rechts onder de tunnel door 
en hierna rechtsaf de Albert Schweitzersingel in. Aan de 
linkerkant staat het college aan het water. (Duur ongeveer 4 
minuten.) 


