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Coachingslocatie
‘De Vlashoeve’

“De Vlashoeve” is vooral goed bereikbaar per auto:
Als je vanaf de snelweg A27 de afslag Almkerk hebt
genomen, en je door de polder aan komt rijden, neem je op
de eerste rotonde de afslag Almkerk. Je zit dan al op de Provincialeweg Noord. Je ziet de Vlashoeve
meteen al iets verderop staan, aan de linkerkant van de dijk. (De Provincialeweg Noord is een oude
dijk): Een grote zwarte schuur. Tegenover die zwarte schuur, onderaan de dijk, staat een wit
gebouw, het oude dorpsschooltje. Van het oude schoolplein is een parkeerterrein gemaakt. Daar kun
je vrij parkeren. Als je oversteekt, zie je het voorhuis aan de zwarte schuur, het deel waar vroeger de
boer woonde: Nr. 19 kaal. Welkom

.
Als je vanaf Heusden of Zaltbommel komt, heb je misschien de provinciale weg genomen. In dat
geval kies je voor de tweede rotonde Almkerk in. Verder als boven.
 Toch per openbaar vervoer?
Kies dan Snelbus 400 vanaf Utrecht Centraal, Jaarbeurszijde, naar Oosterhout NB. Uitstaphalte
Nieuwendijk, Rijksweg A27. Loop naar rechts, steek de uitrit van de snelweg over, en wandel een half
uurtje langs de Alm, richting het dorp Almkerk. Op de dijk aangekomen, links afslaan. Op de rotonde
op de dijk blijven wandelen. Je ziet dan de Vlashoeve al achter de bomen liggen. Zie foto.
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 Liever makkelijker per openbaar vervoer?
Plan dan je coachingssessies dan in de Theekoepel, Park Oog in Al in Utrecht. De Theekoepel ligt in
het westelijk deel van de oude stad. Zeer goed bereikbaar per OV.

Tot waar ook!
Aveline Dijkman
0623625808
www.DATcoaching.nl
a.dijkman@DATcoaching.nl

Adressen:
Eerste locatie (geen postadres):
DATcoaching “De Theekoepel”
Park Oog in Al, Mozartlaan z/n
Utrecht.

Tweede locatie, tevens postadres:
DATcoaching “De Vlashoeve”
Provincialeweg Noord 19
4286 EA Almkerk
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