Route naar Lange Slagen 34 in Breda
Vanaf Venlo, Eindhoven volg de A58 naar Breda
Bij Breda gaat u richting Rotterdam/Antwerpen
Volg dan de A16 naar Rotterdam en neem afslag Breda Noord/Prinsenbeek (17)
Aan het eind van de afslag naar rechts (Lunetstraat) en gaat dan richting
Haagse Beemden u zit nu op de Westerhagelaan.
Op de Westerhagelaan na ongeveer 2,5 km linksaf slaan naar Overkroetenlaan.
( u ziet links Medisch Centrum Kroeten ,bij de verkeersdrempel dus linksaf)
na ongeveer 400 mtr weg volgen naar links
en na 500 mtr weg volgen naar rechts en dan na 50 mtr linkaf slaan(Kromme Slagen)
dan na 150 mtr rechtsaf en u komt op de Lange Slagen weg volgen en voordat
de weg naar rechts gaat ziet u links Lange Slagen 34
Vanaf Rotterdam volg de A16 naar Antwerpen
Volg de A16 naar Antwerpen en neem afslag Breda Noord/Prinsenbeek (17)
Aan het eind van de afslag naar links (Lunetstraat) en gaat dan richting
Haagse Beemden u zit nu op de Westerhagelaan.
Op de Westerhagelaan na ongeveer 2,5 km linksaf slaan naar Overkroetenlaan.
( u ziet links Medisch Centrum Kroeten ,bij de verkeersdrempel dus linksaf)
na ongeveer 400 mtr weg volgen naar links
en na 500 mtr weg volgen naar rechts en dan na 50 mtr linkaf slaan(Kromme Slagen)
dan na 150 mtr rechtsaf en u komt op de Lange Slagen, weg volgen en voordat
de weg naar rechts gaat ziet u links Lange Slagen 34
Vanaf Amsterdam /Utrecht neem de A2 en dan de A27 richting Breda
Volg de weg A27 en neem afslag naar de A59 richting Waalwijk,Oosterhout , Made.
Ga rechtsaf richting Breda en na 3 km neemt u afslag 31 naar Terheijden,Breda.
Aan het eind van de afslag naar links ,richting Breda,Terheijden.(Wagenbergse baan)
Na ongeveer 5 km gaat u naar rechts.( Regenbeemd), na 240 mtr naar links
U zit nu op Konijnenberg en passeert links de Makro. Na 300 mtr naar rechts(Moerlaken)
Op de Moerlaken na 950 mtr naar rechts en volg de Emerparklaan.
Na 1 km ziet u Winkelcentrum Heksenwiel aan uw rechterhand en gelijk hierna gaat u
rechtsaf de Heksenwiellaan op.
Na 1 km volgt u de weg naar rechts, na 1km weg volgen naar links nu zit u op de
Overkroetenlaan. Dan na 1km weg naar links volgen, weg naar rechts volgen en na 50 mtr
rechtsaf slaan naar de Lange Slagen.
Aan het einde vlak voordat de weg naar links buigt gaat ziet u Lange Slagen 34.

