Routebeschrijving Stichting Opvoeden.nl

Leuk dat je ons komt bezoeken! We
zitten met een aantal andere
organisaties in dit gebouw op de
tweede verdieping.

Kom je met de auto?
Voer ons adres in: Schinkelse Baan 1, 2908 LE Capelle aan den IJssel. Let op: de parkeerplaatsen recht
voor de ingang zijn gereserveerd.
 Gratis parkeren:
Parkeren kan op het tegenover gelegen terrein achter de Jysk. Waarschuwing: deze parkeerplekken
zijn officieel voor bezoekers van de omliggende zaken en dus geldt hier een wegsleepverbod.
Parkeren is op eigen risico. We hebben echter niet de ervaring dat auto’s daadwerkelijk worden
weggesleept. Een andere mogelijkheid is parkeren op de plekken van andere omliggende winkels.
 Betaald parkeren:
Betaald parkeren kan op Hoofdweg 808, 3067 GK Capelle aan den IJssel. Maandag t/m Donderdag
9:00 t/m 18:00 €0.50 per 18 minuten. Vrijdag 9:00 t/m 21:00 €0.50 per 18 minuten. Vanaf hier is het
zo’n 10 minuten lopen.
Kom je met het openbaar vervoer?
Reis dan naar Rotterdam Alexander. Tip: kom je vanuit Utrecht? Stap dan achterin de trein. Kom je
vanuit Breda? Stap dan op Rotterdam centraal voorin de trein. Als je aankomt op Alexander, verlaat
je het station via het dichtstbijzijnde poortje. Dus niet via de hoofdingang. Het is zo’n 10 minuten
lopen.
 Loop de trap van het poortje af en steek over. Het is een lange weg rechtdoor, langs het
spoor. Je komt onder andere langs het Enecogebouw.
 Op de kruising ga je in de richting van Carpet Right, Jysk en Beter Bed. Daarachter zie je een
wit gebouw met Ponte erop. In dit gebouw zit ons kantoor.
 De ingang is bij de schuifdeuren. In de hal is een deur met intercom. Bel aan bij de tweede
etage. Je kunt met de trap of met de lift.
Kom je er niet helemaal uit? Bel ons dan op 088-11 80 200.

