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ROUTE
Café Zaal De Stapperij De Bunders 3, 5467 JZ Veghel
De Stapprij ligt in het winkelcentrum De Bunders naast sporthal de Bunders (sporthal staat aangegeven
met borden). Uw routenavigator zal u echter sturen naar de achterzijde van De Stapperij met weinig
parkeerplaatsen. Aan de voorzijde, links en rechts van het winkelcentrum, zijn twee grote pleinen met
gratis parkeerplaatsen.
U kunt de Stapperij het eenvoudigst bereiken door op de A50 afrit 12 Veghel Noord te nemen.
ROUTEOMSCHRIJVING
Komend vanuit richting ’s-Hertogenbosch
-

ter hoogte van Veghel afrit richting Nijmegen-Uden A50
op de A50 neemt u afrit 12 Veghel Noord -> Udense Weg
deze weg blijven volgen (ca. 2 km) tot de tweede stoplichten stoplichten (aan de linkerkant ziet u
een tuincentrum) – hier gaat u rechtsaf (volg bordje sporthal de Bunders) ->Bundersweg
deze weg volgen (ca. 1 km) totdat u aan de rechterzijde een bezinepomp en winkelcentrum
(Jumbo) ziet
op de rotonde voor de bezinepomp gaat u rechtsaf naar het parkeerterrein waar u gratis kunt
parkeren
u ziet vanaf het parkeerterrein de sporthal waar De Stapperij links naast ligt

Komend vanuit richting Helmond
-

bij Veghel richting ’s-Hertogenbosch-Nijmegen aanhouden
neem afrit richting Nijmegen-Uden A50
op de A50 neemt u afrit 12 Veghel Noord -> Udense Weg
deze weg blijven volgen (ca. 2 km) tot de tweede stoplichten stoplichten (aan de linkerkant ziet u
een tuincentrum) – hier gaat u rechtsaf (volg bordje sporthal de Bunders) ->Bundersweg
deze weg volgen (ca. 1 km) totdat u aan de rechterzijde een bezinepomp en winkelcentrum
(Jumbo) ziet
op de rotonde voor de bezinepomp gaat u rechtsaf naar het parkeerterrein waar u gratis kunt
parkeren
u ziet vanaf het parkeerterrein de sporthal waar De Stapperij links naast ligt

Komend vanuit richting Eindhoven of Nijmegen
-

neem vanaf de A50 afrit 12 Veghel Noord -> Udense Weg
deze weg blijven volgen (ca. 2 km) tot de tweede stoplichten (aan de linkerkant ziet u een
tuincentrum) – hier gaat u rechtsaf (volg bordje sporthal de Bunders) ->Bundersweg
deze weg volgen (ca. 1 km) totdat u aan de rechterzijde een bezinepomp en winkelcentrum
(Jumbo) ziet
op de rotonde voor de bezinepomp gaat u rechtsaf naar het parkeerterrein waar u gratis kunt
parkeren
u ziet vanaf het parkeerterrein de sporthal waar De Stapperij links naast ligt
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