Villa 63

Samen,
een eigen ruimte.

Routebeschrijving
Optie 1 vanuit Eindhoven (Sterrenlaan)
U volgt de Sterrenlaan (welke van naam wijzigt in: Europlaan) richting Nuenen.
Bij de rotonde gaat u rechtdoor.
Bij het 1e stoplicht (waar rechts de Geldropsedijk ligt) gaat u (ook) rechtdoor.
Na ongeveer 200 meter komt u bij het 2e stoplicht (waar rechts de Vallestap
(Nuenen Zuid) ligt).
Daar gaat u niet rechts, maar links het dorp in (Parkstraat). Op de verkeersborden
staat: Centrum.
De Parkstraat blijft u volgen totdat u Villa63 bereikt.

Onderweg komt u het volgende tegen:
U komt langs diverse winkels (inmiddels is de straatnaam gewijzigd van
“Parkstraat” naar “Berg”), vervolgens heeft u aan uw linkerhand het Nuenense
Klooster, terwijl u aan uw rechterkant het Park ziet met het standbeeld van
Vincent van Gogh.
Verderop heeft u aan uw rechterhand “Nune Ville” en het "Van Gogh-huis".
Dan komt de bocht naar links met aan uw rechterhand "de oude lindeboom"
(waarvan de top eruit is gezaagd).
Ongeveer 100 meter verder is in de rechter zijstraat de benzinepomp (Lucas van
Hauthemlaan), welke straat u niet ingaat.
Direct daarna is links een zijstraat (Dennenlaan) die u (ook) voorbij gaat.
Het 2e huis na bedoelde Dennenlaan, is Villa63, met logischerwijs huisnummer 63.
Optie 2 vanuit Eindhoven (Berenkuil) ("Helmondseweg")
Vanuit "de Berenkuil" in Eindhoven volgt u de weg richting Helmond
(Eisenhowerlaan, in de volksmond ook wel "Helmondseweg" genoemd).
Bij het 1e stoplicht (waar links de Van Oldenbarneveltlaan is) gaat u rechtdoor.
Bij het 2e stoplicht gaat u links richting Nuenen (Wolvendijk).
U blijft deze weg volgen (die van naam wijzigt in: Opwettenseweg).
Helemaal op het einde komt u op een T-kruising (Geldropsedijk).
Daar gaat u links (Geldropsedijk) en direct (bij het stoplicht) weer rechts
(Europalaan).
Na ongeveer 200 meter komt u op een kruising bij het stoplicht (waar rechts de
Vallestap (Nuenen Zuid) ligt).
Daar gaat u niet rechts, maar links het dorp in (Parkstraat). Op de verkeersborden
staat: Centrum.
De Parkstraat blijft u volgen totdat u Villa63 bereikt.

Onderweg komt u het volgende tegen:
Zie boven de cursieve tekst.
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Optie 3 vanuit Gerwen
Vanuit Gerwen volgt u de weg naar Nuenen.
U gaat niet linksaf naar de randweg rondom Nuenen (Smits van Oyenlaan), maar
gaat rechtsaf en vervolgt de Gerwenseweg naar Nuenen (op de verkeersborden
staat: Nederwetten/Son en Breugel).
Als u aan uw linkerhand "de molen" ziet, dient u niet de weg naar rechts te volgen
(richting Nederwetten en Son en Breugel), maar gaat u linksaf Nuenen in (deze
straat heet: Berg).
Na ongeveer 100 meter aan uw rechterhand ligt Villa63, met logischerwijs
huisnummer 63.
Optie 4 vanuit Son en Breugel/Nederwetten
U volgt de weg (Hooidijk wordt Eikelkampen wordt Broekdijk) naar Nuenen.
Als u linksvoor u “de molen” ziet, dient u niet de weg naar links te volgen (richting
Gerwen), maar gaat u rechtsaf Nuenen in (deze straat heet: Berg).
Na ongeveer 100 meter aan uw rechterhand ligt Villa63, met logischerwijs
huisnummer 63.

