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Route beschrijving
Achterom bij Nieuwe Ruimte
‘De Werkruimte’
Is uw cursus, workshop, les of behandeling in de ‘Werkruimte’, dan helpt
deze uitleg bij het vinden van de locatie.
Met de auto:
 Vanaf Chassé aan de Claudius Prinsenlaan sla je de Kloosterlaan in.
Rijd parkeerplaats Vlaszak/Beyert voorbij (of parkeer daar uw auto),
tot u op de kruising met de Pasbaan en de Nieuwe Pasbaan komt. Met
de auto rijdt u verder op de Kloosterlaan. Ter hoogte van Kloosterlaan
huisnummer 249 – 259 slaat u links af onder de behuizing door. Dan
50 meter rechtdoor, dan naar links met de bocht mee (Zie kaartje) is
rechts een houten dubbele poort met 2 bordjes 'Uitrit vrijlaten' erop.
Daar is het.
 Parkeer de auto
a) Op het parkeerplaatsje bij de poort aan de achterkant van Nieuwe
Ruimte in een van de parkeervakken voor 2,10 per uur.
b) Op de parkeerplaats de Vlaszak/Beyert voor 2,10 euro
c) In de Kloosterlaan voor 2,10 euro per uur
d) In de Boschstraat 1,58 euro voor het eerste uur, daarna 2,10 euro
per uur.
Met de fiets of lopend
 Vanaf de Boschstraat loopt of rijdt u de Pasbaan in. U komt langs
parkeerplaats de Vlaszak/Beyert. Via de Pasbaan (voorbij het Hijgend
Hert) dan naar links (vlak na de rode paaltjes die slechts doorgang
geven aan voetgangers en fietsers) gaat u door een poort onder
behuizing door. Let op de verkeersdrempel. Nog 50 meter rechtdoor.
Dan ziet u links een houten dubbele poort met 2 bordjes 'Uitrit
vrijlaten' erop. Daar is het.
 Parkeer uw fiets binnen de poort, zodanig dat anderen er gemakkelijk
in en uit kunnen, en zet hem op slot.
De ‘Werkruimte’ is het eerste lokaal aan uw linker hand
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Bereikbaar via de Pasbaan met de fiets of lopend
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