Info: Mike Buys – Bakkersweg 5b – 3781 GN VOORTHUIZEN – 06 54 60 75 73 – info@streetbeats-music.nl – www.streetbeats-music.nl

Routebeschrijving naar onze repetitieruimte:
Schild Studio’s, Oosteinderweg 156, Aalsmeer
Vanaf de A4 komende vanuit de richting Rotterdam/Den Haag:
· Neem de afslag Hoofddorp/Aalsmeer. (Afslagnummer 3)
· Onderaan de afslag rechtsaf richting Aalsmeer/Uithoorn.
· Blijf deze weg volgen (N201). Brug over de Ringvaart v.d. Haarlemmermeer.
· Je passeert links en rechts een Shell benzinestation. Sorteer links voor.
· Bij stoplicht ter hoogte van Show-Bizz City linksaf. (BLIJF VOOR HET WATER!)
· Je rijdt nu op de Oosteinderweg.
· Na ca. 1 km aan je rechterhand (na de flauwe bocht) is nummer 156.
· Zie verder "Plattegrond terrein Schild Studio's".
Vanaf de A2 komende vanuit de richting Utrecht:
· Neem vanaf de A2 de afslag Schiphol/Amstelveen (A9).
· Neem op de A9 de afslag Amstelveen (Afslagnummer 5). (NIET OUDERKERK A/D AMSTEL!).
· Onderaan de afrit gaat u linksaf
· Zie verder “vanaf Amstelveen”
Vanaf de A9 komende vanuit de richting Alkmaar/Haarlem:
· U neemt op de A9 de afslag Amstelveen (Afslagnummer 5).
· U blijft Amstelveen-Zuid/Uithoorn aanhouden.
· Onderaan de afrit gaat u rechtsaf
· Zie verder “vanaf Amstelveen”
Vanaf de Ringweg A10 vanuit de richting Amsterdam:
· Volg de borden richting Den Haag/Schiphol. (A4)
· Neem de afslag Amstelveen/Utrecht (A9) bij Klaverblad ter hoogte van Badhoevedorp.
Je komt nu op de A9 richting Amsterdam-Zuid Oost/Utrecht.
· U neemt op de A9 de afslag Amstelveen (Afslagnummer 5).
· U blijft Amstelveen-Zuid/Uithoorn aanhouden.
· Onderaan de afrit gaat u rechtsaf
· Zie verder “vanaf Amstelveen”
Vanaf Amstelveen:
· en blijft over 1.7 KM de Handweg volgen
· Bij de Beneluxlaan ( 3de stoplicht ) slaat u rechtsaf
· U blijft de Beneluxlaan over 1.3 KM volgen en slaat bij het derde stoplicht linksaf (Legmeerdijk)
· U slaat na 80m bij de stoplichten gelijk weer rechts ( niet bij het benzinestation !)
· U volgt de bocht naar links en blijft de Aalsmeerderweg over 2,6 KM volgen, tot u weer bij
stoplichten komt.
· U slaat hier rechtsaf(= Machineweg) en slaat na 350 meter weer linksaf
· U bent geariveerd op de Oosteinderweg
· Na +/- 700 meter ziet aan de linkerhand nummer 156 (wit bruggetje)
Mocht je onverhoopt toch de weg kwijtraken bel dan:
06 5460 7573 (Mike) of 06 2222 1261 (Michiel)
Een prettige reis!
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