Routeb
beschrijving naar dorpshuis O
Op Moer in Moerkapelle.
Komen
nde uit de richting Utrecht
U
ovver de A12
2 (rode route)
Rijdt rich
hting Den Haaag en neem na de tunneel bij Gouda afslag 9 (Zevvenhuizen). G
Ga bij de
verkeersslichten linkssaf en blijf op
p de linker rijjstrook. Ga de
d rotonde op
o en neem dde 3e afslag richting
r
Moerkap
pelle. Vervolg de beschrijving bij Allee Routes.

Komen
nde uit de richting Den
D Haag over de A12
A (blauw
we route)
Rijdt rich
hting Utrechtt en neem affslag 9 (Zeveenhuizen). Gaa bij de verke
eerslichten liinksaf, bij de
e
volgendee verkeerslicchten rechtdoor en vervoolgens gaat u ook op de linker rijstroook rijden. Ga
a de
e
rotonde op en neem
m de 3 afslagg richting Mooerkapelle. Vervolg
V
de be
eschrijving biij Alle Route
es.

Komen
nde uit de richting Rotterdam
R
m over de A16
A en/off A20 (gro ene route
e)
Blijf op d
de A16 en ho
oudt de richting Gouda/U
Utrecht aan. U komt dan op de A20 een rijdt u doo
or tot
afslag 177 (Nieuwerkeerk aan de IJssel). Ga aann het eind vaan de afrit rechtsaf op dee rotonde en houdt
richting ZZevenhuizen
n aan. U vervvolgt de weg (N219) tot aan de rotond
de en rijdt reechtdoor rich
hting
Waddinxxveen. Blijf deze
d
weg verrvolgen en rijjdt door tot aan de roton
nde en houdtt de linker rijstrook
. Vervolg de beschrijving
aan. Neeem de 3e afsllag richting Moerkapelle
M
g bij Alle Rouutes.

Komen
nde uit de richting Amsterdam
A
m over de
e A2 of A4
Via de A2 houdt u ricchting Den Haag
H
aan (A1 2). Neem naa de tunnel bij Gouda afs lag 9 (Zevenhuizen).
Ga bij dee verkeerslichten linksaf en blijf op dee linker rijstrrook. Ga de rotonde
r
op een neem de 3e afslag
richting Moerkapellee.
n houdt u ric hting Utrech
ht aan over de
d A12. Neem
m afslag 9
Via de A4 rijdt u tot Den Haag en
(Zevenhuizen). Ga biij de verkeerslichten linkssaf en blijf op de linker rijstrook. Ga dde rotonde op
o en
e
neem dee 3 afslag ricchting Moerkkapelle. Vervvolg de besch
hrijving bij Alle
A Routes.

Alle Routes
U rijdt nu op de Bredeweg en vervolgt deze tot Moerkapelle. Nadat u het plaatsnaambord
Moerkapelle gepasseerd bent, neemt u de tweede weg rechts (Zuidplasstraat).Aan het einde van
deze weg gaat u met de bocht mee naar links en blijft u rechtdoor rijden tot u in de nieuwbouwwijk
“de Jonge Venen” (Koningsspil) komt. Dan neemt u de eerste weg links (Raadhuisstraat) en ziet u
vrijwel direct links het parkeerterrein voor het Dorpshuis.

