Kantoor Bodegraven
We hebben kantoorruimtes op de 2e verdieping van O ce to day.
Deze delen met onze zusterorganisa e WelZoWijs. Aanbellen bij
nummer 16.
Je kunt op diverse route bordjes de naam O ceToDay volgen.
Vanuit Woerden/Utrecht
Neem de afslag van de A12 Bodegraven 12a. Je rijdt een stukje 150 meter over de N11. Bij de rotonde ga je
de tweede rechts. Dit is rich ng het centrum van Bodegraven.
Bij het 1e stoplicht ga je rechtsaf. Dit is Broekveldselaan. Je zit ook een benzinepomp aan je rechterzijde. Bij
de rotonde die je tegenkomt rechtdoor.
Aan je linkerzijde zie je sportvelden. Je gaat uiteindelijk de tweede rechtsaf. Niet de 1e bij brievenbussen
dus. Je ziet wat water links van je en aan de rechterzijde een bushalte.
Je bevindt je op de Terrassonsingel. Je rijdt met de weg mee en gaat links. Daarna de 1e rechts. Je bent dan
net Isero gepasseerd. Deze weg uitrijden, rechts gaan en je bent op de Tolnasingel.
Je ziet het gewoon van O ce Today aan je rechterzijde.
Vanuit Leiden
Neem de afslag van de N11 Bodegraven 12. Je gaat bij de afslag links af de rotonde op.Je gaat de vijfde
afslag rechts. Het is wel een Kluif Rotonde!!!! Kortom de rich ng aanhouden van het centrum van
Bodegraven.
Bij het 1e stoplicht ga je rechtsaf. Dit is Broekveldselaan. Je zit ook een benzinepomp aan je rechterzijde. Bij
de rotonde die je tegenkomt rechtdoor.
Aan je linkerzijde zie je sportvelden. Je gaat uiteindelijk de tweede rechtsaf. Niet de 1e bij brievenbussen
dus. Je ziet wat water links van je en aan de rechterzijde een bushalte.
Je bevindt je op de Terrassonsingel. Je rijdt met de weg mee en gaat links. Daarna de 1e rechts. Je bent dan
net Isero gepasseerd. Deze weg uitrijden, rechts gaan en je bent op de Tolnasingel.
Je ziet het gewoon van O ce Today aan je rechterzijde.
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Vanaf Reeuwijk/ Gouda (Binnendoor)
Afslag 12 van de A12 Reeuwijk nemen. Rich ng Bodegraven aanhouden. Je komt de afslag af. Bij de
Rotonde rechtsaf. Daarna met weg mee naar rechts, je gaat over de snelweg heen.
Je volgt de N459.
Bij de 1e rotonde rechtsaf, de 2 rotonde vervolg je weg. Rechts van je zie je de A12. Je komt vanzelf op een
grote rotonde. Rich ng Bodegraven aanhouden.
Je gaat de vijfde afslag rechts. Het is wel een Kluif Rotonde!!!! Kortom de rich ng aanhouden van het
centrum van Bodegraven, of rich ng Bodegraven zoals op sommige borden staat.
Bij het 1e stoplicht ga je rechtsaf. Dit is Broekveldselaan. Je zit ook een benzinepomp aan je rechterzijde. Bij
de rotonde die je tegenkomt rechtdoor.
Aan je linkerzijde zie je sportvelden. Je gaat uiteindelijk de tweede rechtsaf. Niet de 1e bij brievenbussen
dus. Je ziet wat water links van je en aan de rechterzijde een bushalte.
Je bevindt je op de Terrassonsingel. Je rijdt met de weg mee en gaat links. Daarna de 1e rechts. Je bent dan
net Isero gepasseerd. Deze weg uitrijden, rechts gaan en je bent op de Tolnasingel.
Je ziet het gewoon van O ce Today aan je rechterzijde.

Een andere route……
Voor alle routes kan je ook via het Industrie terrein rechtstreeks rijden. Een goed alterna ef als het vast
staat.
Een andere op e is meteen bij van Tol rechts af te slaan. Deze afslag is net iets eerder dan rich ng het
centrum. Volg dan de Europaweg. Blijf de weg doorrijden tot de rotonde, en sla dan rechtsaf.
Je komt dan ook op de Broekveldse laan.
Kom je met het OV
Vanaf sta on Bodegraven is een OV Fiets beschikbaar.
Je kunt ook de bussen 278 nemen of 178. De 178 is het uitstappen bij Halte Kievitsheuvel.
De 278 bij de Terrasonsingel. Let op deze rijdt alleen in de spits.
De bus kun je nemen vanaf sta on Bodegraven of vanaf sta on Gouda.
Kom je met de ets?
Het kantoor bevind zich op een industrie terrein. Hou daar ajb rekening mee. V
Kom je wandelend?
Ben je niet bekend in Bodegraven? Dan raden we wandeltocht je af.
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