ANNEMIEKE HIJINK / HIJINK & ZO
MEDIATION, PROCESBEGELEIDING, TRAINING & SYSTEMISCH WERK
gevestigd in Utrecht en Culemborg
Bezoekadres Culemborg: Meerlaan 22 - 4103 XZ Culemborg
(achterzijde gebouw Elk Welzijn)
Mobiel: 06 2152 6608
e-mail: info@hijinkenzo.nl / website: www.hijinkenzo.nl
ROUTEBESCHRIJVING CULEMBORG
Per openbaar vervoer:
Bureau hijink & zo is gevestigd aan de achterzijde van het gebouw van Elk-Welzijn. Dat ligt op ca.
300 meter van het station Culemborg.
Neem vanuit het station uitgang Centrum, steek het stationsplein over en loop rechtdoor de wijk
Eva-Lanxmeer in. Aan je linkerhand is na ca. 150 meter een kinderopvang en rechts een school, het
Praathuis. Loop een klein stukje verder, langs de blauwe bogen en rechts langs het pand van Elk
Welzijn. Loop naar de achterzijde (rechts door de ijzeren poort) voor ingang van bureau hijink & zo.
Per auto:
Vanaf de A2: neem afslag 13, volg richting Culemborg, langs de windmolens. Ga onder het
spoorwegviaduct door en neem de volgende rotonde driekwart, richting Culemborg / Centrum. Dit is
de Rijksstraatweg. Zie verder bij *
Vanaf de A15: neem afslag 32 (Tiel-West/Buren), volg de borden door Buren, en sla op de
Provinciale weg op de rotonde linksaf, richting Culemborg. Neem op de rotonde waar links
Geldermalsen en rechts Culemborg staat aangegeven, de eerste rechts richting Culemborg Centrum.
Dit is de Rijksstraatweg. Zie verder bij *
*Bij de eerste rotonde rechtdoor, langs de watertoren aan de linkerhand, rechts de stadsboerderij
Caetshage. Bij de volgende rotonde, driekwart links afslaan naar de Meerlaan. Direct links is het
Centrum voor Jeugd & gezin en daarna het gebouw van Elk Welzijn.
Er is parkeerplek tussen het CJG en het gebouw van Elk Welzijn (direct links) en tevens aan de
zijkant van Elk Welzijn (binnen de groene lijnen), naast het schoolplein. Bezoekers van bureau
hijink & zo lopen dan naar de achterzijde van Elk-Welzijn.

