ROUTEBESCHRIJVING LOCATIES YOGA MISSION
1. Locatie Theater De Kamers Vathorst
Theater De Kamers bevindt zich aan de
Wezeperberg 1, tegenover sporthal de Brink,
dichtbij Natuurboerderij De Brinkhorst, midden
in het groene hart van Vathorst. De lessen
vinden plaats in de Bovenkamer (2de etage). Er
is voldoende gratis parkeergelegenheid en in het
gebouw is een lift aanwezig.
Eenmaal binnen bij de rode deur, die wat stroef
gaat dus hard duwen, kun je achter de entree 2
trappen omhoog nemen en dan kom je aan in de
ruimte De Bovenkamer. Toiletten en Garderobe
vindt je direct na binnenkomst rechts achter de
wand.
Route Auto: Sla de Grenspolder in vanaf Rotonde Nr. 6 (ringweg om Vathorst). Vervolg de weg
rechtdoor en sla rechtsaf naar de Wageningseberg. Hier is voldoende gratis parkeergelegenheid.
Route Fiets: Het gebouw bevindt zich tegenover Sporthal De Brink en naast basisschool de Bron.
Je fiets kun je parkeren in de fietsenstalling naast de ingang.
2. Locatie Natuurboerderij De Brinkhorst Vathorst
Natuurboerderij de Brinkhorst bevindt zich aan de Wageningseberg 43,
3825 GR Amersfoort, tussen Sporthal de Brink en Hey Pannenkoek,
middenin in het groene hart van Vathorst.
Aan de noord- en zuidzijde van de Brinkhorst is voldoende
parkeergelegenheid. Kom je met de auto vanuit het zuidelijke gedeelte
van Vathorst (A1), dan is parkeren op de Darthuizerberg het kortst (loop ca
50m langs Hey Pannenkoek naar de boerderij). Kom je vanuit het
noordelijke deel van Vathorst (Rotonde nr 6), parkeer dan aan de
Wageningsberg.
Als je met de fiets komt, kan je je fiets naast het terrein neerzetten in de
fietsenstalling.
Je kunt door het hek naar binnen lopen, de yogaruimte bevindt zich aan de rechterzijde, voorbij de
boerderij in het op de afbeelding gemarkeerde gebouw.
3. Yoga Moment Hooglanderveen
Yoga Moment bevindt zich aan de van Tuyllstraat 18 in Hooglanderveen. Je loopt door het ijzeren
hek bij het woonhuis naar de achterkant van de tuin waar de ruimte zich aan de linkerzijde bevindt.
Gelieve de fietsen niet mee te nemen door het hek, maar te plaatsen in de daarvoor bestemde
fietsenrekken. De auto kan worden geparkeerd op de parkeerplekken van de Boni.

