Route naar Miranda Nanda Maria van Dijk

Komend vanuit de richting Hoorn: A7, afslag Oosthuizen, Volendam (N247). De N247 blijven volgen tot
Oosthuizen. Op de rotonde rechtdoor en dan meteen rechts. Direct bij het binnenrijden van Oosthuizen
Dorp slaat u de 1e straat links in, Wethouder Maartje Biermanstraat, deze rijdt u helemaal rechtdoor.
Dan de 2e straat rechts af. Deze straat rijd u helemaal uit tot u niet verder kunt, dan slaat u rechtsaf en
parkeert uw auto bij de meerdere parkeerplaatsen, die grenzen aan het grasveld/kinderspeeltuin daar.
Tussen De Wijzend 112 en 110 ziet u een metalen trap omhoog naar de ingang van mijn huis. Welkom.

Komend vanuit de richting Amsterdam: Ring A10 nemen. Dan afslag Volendam/Amsterdam Centrum
nemen. De N247 opdraaien. Vervolgens de N247 blijven volgen. U krijgt eerst Broek in Waterland,
daarna Monnickendam, dan Volendam, daarna Edam en tenslotte komt u Oosthuizen binnen.
Meteen bij het binnenrijden van Oosthuizen (maar vóór de grote rotonde en meteen ná de bushaltes)
gaat u linksaf, daarna slaat u de 1e straat links in, Wethouder Maartje Biermanstraat, deze rijdt u
helemaal rechtdoor. Rechts afslaan bij de 2e straat rechts. Deze straat rijd u helemaal uit tot u niet
verder kunt, dan slaat u rechtsaf en parkeert uw auto bij de meerdere parkeerplaatsen, die grenzen aan
het grasveld/kinderspeeltuin daar. Tussen De Wijzend 112 en 110 ziet u een metalen trap omhoog naar
de ingang van mijn huis. Welkom.

Bus 314 vanuit Amsterdam of Hoorn stopt op de provinciale weg, halte Oosthuizen Dorp. Dan is het nog
slechts vijf minuten lopen naar De Wijzend 109, 1474 PG Oosthuizen. Bij de bushalte langs de fietsen
lopen en dan ben je op de Wethouder Maartje Biermanstraat. Deze links opgaan en dan de 2 e straat
rechts nemen, deze uitlopen en rechts aanhouden. Onder de doorgang voorbij nummer 112 en 110 de
metalen trap omhoog naar 109. Er is een donker bord naast mijn trap omhoog. Je bent er. Bij vragen of
als je het niet kunt vinden, bel mij op 06 513 15 970.

