Routebeschrijving Sporthal op het terein van de Saltho/La Salle, Schijndelseweg 3, 5283 AB Boxtel

Komend vanuit de richting 's-Hertogenbosch
Rijksweg A2 Den Bosch - Eindhoven
Bij afslag nummer 25 Boxtel-Noord eraf
Bij de stoplichten linksaf richting Boxtel (Bosscheweg)
Bij 1e rotonde rechtdoor rijden, Bosscheweg
Bij 2e rotonde ook rechtdoor rijden (3e afslag rechts), Brederodeweg
Bij 3e rotonde 3e afslag nemen (linksaf de Schijndelseweg op)
Na ongeveer 150 meter slaat u linksaf de inrit parkeerplaats zwembad.
Hier kunt u uw auto parkeren
---------------------------------De sporthal ligt achter het zwembad. U komt hier als volgt
Vanaf de parkeerplaats volgt u het rode fietspad
U heeft dan het zwembad aan uw linkerhand
Zodra u het zwembad voorbij bent is de sporthal het volgende gebouw aan uw linkerhand.
Let op de sporthal bevat geen huisnummer of bord waaraan u kunt zien dat het een sporthal is.
---------------------------------Via de dubbele gele deuren loop je de sporthal binnen.
Via de kleedlokalen loop je hierna de sporthal de sporthal binnen. De 2 rechtse deuren zijn voor de heren en de linkse
deur is voor de dames.
Op de laatste pagina staat een geïllustreerde route vanaf de parkeerplaats van het zwembad.

Komend vanuit de richting Eindhoven
Rijksweg A2 Den Bosch-Eindhoven Bij afslag nummer 26 Boxtel eraf
Op einde afrit, linksaf, richting Boxtel over de Keulsebaan
Bij de eerste rotonde rechtsaf, Eindhovenseweg oprijden
Bij rotonde rechtdoor rijden, Brederodeweg
Bij de stoplichten gaat u rechtdoor
e
Bij de volgende rotonde 1 afslag nemen (rechtsaf de Schijndelseweg op, dit is richting Schijndel Sint Oedenrode)
Na ongeveer 150 meter slaat u linksaf de inrit op parkeerplaats zwembad.
Hier kunt u uw auto parkeren
---------------------------------De sporthal ligt achter het zwembad. U komt hier als volgt
Vanaf de parkeerplaats volgt u het rode fietspad
U heeft dan het zwembad aan uw linkerhand
Zodra u het zwembad voorbij bent is de sporthal het volgende gebouw aan uw linkerhand.
Let op de sporthal bevat geen huisnummer of bord waaraan u kunt zien dat het een sporthal is.
---------------------------------Via de dubbele gele deuren loop je de sporthal binnen.
Via de kleedlokalen loop je hierna de sporthal de sporthal binnen. De 2 rechtse deuren zijn voor de heren en de linkse
deur is voor de dames.
Op de laatste pagina staat een geïllustreerde route vanaf de parkeerplaats van het zwembad.
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Komend vanuit de richting Schijndel
Vanaf Schijndel rijdt u over de Boxtelseweg richting Boxtel
De Boxtelseweg gaat over in de Schijdelsedijk
De schijdelsedijk gaat op de rotonde over in de schijndelseweg, Boxtel
Na ongeveer 650 meter
Na ongeveer 150 meter slaat u linksaf de inrit op parkeerplaats zwembad.
Hier kunt u uw auto parkeren
---------------------------------De sporthal ligt achter het zwembad. U komt hier als volgt
Vanaf de parkeerplaats volgt u het rode fietspad
U heeft dan het zwembad aan uw linkerhand
Zodra u het zwembad voorbij bent is de sporthal het volgende gebouw aan uw linkerhand.
Let op de sporthal bevat geen huisnummer of bord waaraan u kunt zien dat het een sporthal is.
---------------------------------Via de dubbele gele deuren loop je de sporthal binnen.
Via de kleedlokalen loop je hierna de sporthal de sporthal binnen. De 2 rechtse deuren zijn voor de heren en de linkse
deur is voor de dames.
Op de laatste pagina staat een geïllustreerde route vanaf de parkeerplaats van het zwembad.
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Beknopte route naar de sporthal van 4Defence
vanaf de parkeerplaats van het zwembad.

Het zwembad gezien vanaf de Schijndelseweg.
Onze sporthal Dojo ligt achter het zwembad Dommelbad.
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Volg het fietspad dat rechts langs het zwembad loopt je komt dan
vanzelf bij de sporthal. (Foto 2 en 3)
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De ingang van de sporthal gezien van af het zwembad.
Via de dubbele gele deuren loop je de sporthal binnen.
Via de kleedlokalen loop je hierna de sporthal de sporthal binnen. De 2 rechtse
deuren zijn voor de heren en de linkse deur is voor de dames.
Foto 4 en 5
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