
Laatste praktische informatie voor WOW 2016 

Wij verzoeken iedereen ook voor die datum via de bank te betalen € 10 per persoon, over te 

maken op NL07RABO 0156470144 t.n.v. J. Lodder, met vermelding WOW 2016 en aantal personen 

In verband met de planning is het gewenst dat iedereen inschrijft via de site vóór 27 januari (zij die geen 
wedstrijdlicentie nummer bij de hand hebben, kunnen in dit geval ook verder door hier alleen het getal 1 in 

te vullen) 

 

Programma 

Vanaf 13.00      Ontvangst in Stadshotel Jeroen met Koffie en uiteraard Bossche Bollen 

13.30                Korte inleiding over Jeroen Bosch (2016 Jeroen Bosch jaar) 

14.00                Lezing deel 1 over 'het weer' algemeen (voor allen interessant) 

14.30                Lezing deel 2 over ' de wind' in bijzonder (voor zeilers interessant) 

Vanaf 16.00       Uitgebreide High Tea bij Pilkington's (tegenover de Sint Jan), met Thee/Koffie en 

   zoet/scones e.d. gevolgd bier/wijn en hartig/pies e.d. 

19.00                Einde programma 

Adressen 

Onderstaande locaties zijn allen in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. 

Zie voor eventuele Google plattegrond, de link hieronder bij parkeren 

Stadshotel Jeroen:     Jeroen Boschplein 6 

Pilkington’s (tegenover ingang St Jan):  Torenstraat 5 

Parkeren 

Als bij Google intikt:  ‘Parkeren s Hertogenbosch’ dan vind je daar alle informatie over parkeren. 

Je kan ook deze hyperlink openen: 

https://www.google.nl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=parkeren%20%27s%20hertogenbosch%20centrum  

De allerdichtsbijzijnde parkeergarage voor beide locaties ( 5-10 min lopen) is de Parkeergarage St 

Josph, St Josephstraat 1b. 

De tweede dichtstbijzijnde parkeergarage is de parkeergarage St Jan, Hekellaan 25  

Een goedkoop alternatief is parkeren op een van de transferia. De kosten hiervoor zijn € 3 voor hele 

dag inclusief 4 retourtjes naar stadscentrum ( waar je ook zijn moet) 

OV 

Vanaf het NS station ’s-Hertogenbosch is het ca 15 minuten lopen naar het centrum van de stad. Er 

rijdt ook om het kwartier vanaf het station een gratis stadsbus naar het centrum. 

Telefoonnummers  

Vlootvoogd Joep ten Brink:   06-57874441 

Penningmeester: Joost Lodder   06-51745992 

Stadhotel Jeroen:   073-6103556 

Pilkington’s:    073-6122923 
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