
Pagina 1 van 1 

 
 
 
 
SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM PERRON-3 

Hoff van Hollantlaan 1 

5243 SR  Rosmalen 

Tel: 073-8507551 

www.perron-3.nl 

 

Ingang: hoofdingang van Perron-3, tegenover het station Rosmalen. 

Lesruimte: yogastudio 1 op de 2
e
 verdieping. Daar komt u via het trappenhuis. De studio is de 1

e
 

ruimte rechts als boven de klapdeur door bent. PM er is een lift aanwezig. 

 

ALGEMEEN 

o Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. 

o Er is geen aparte ruimte om je om te kleden. Kom in geschikte kleding naar de les. 

o Jassen kunnen in de garderobe of aan de kapstok in de gang opgehangen worden. 

o Laat geen waardevolle spullen in je jas achter, neem ze mee naar de lesruimte. 

o Er is gelegenheid tot napraten of koffie te drinken in het Grand Café op de begane grond. Ook 

staat er een koffieapparaat op de 1
e
 verdieping. 

 

ROUTEBESCHRIJVING 

Volg de A59 in de richting van Oss/Nijmegen. Neem de afslag Rosmalen Oost. Op de rotonde neemt 

u de derde afslag. Vervolgens gaat u op de volgende rotonde rechtdoor (tweede afslag: Deken van 

Roestellaan). Vervolg deze weg. Na de spoorwegovergang passeert u aan uw rechterzijde Perron-3. 

Neem de eerste afslag rechtsaf (Hoff van Hollantlaan). Ga direct rechtsaf het parkeerterrein van 

Perron-3 op. 

 

 

 

OBS DE BOLSTER 

Ericastraat 33  

5271 KL  Sint-Michielsgestel 

 

Niet de hoofdingang nemen aan de Ericastraat maar de zij-ingang (via poortje) aan de Papaverstraat. 

Als u binnenkomt ziet u aan het eind van de gang de dubbele deur (met ronde ramen) van de 

speelzaal. 

 

ALGEMEEN 

o Er is parkeergelegenheid langs de kant van de Papaverstraat. 

o Er is geen aparte ruimte om je om te kleden. Kom in geschikte kleding naar de les. 

o Jassen kunnen opgehangen worden aan de kapstok bij de ingang van de speelzaal. 

o Er is gelegenheid tot napraten en thee te drinken in de teamkamer. 

 

ROUTEBESCHRIJVING 

Volg de A2 richting Eindhoven. Neem de afslag Vught / Sint-Michielsgestel. Wanneer u de bebouwde 

kom binnenrijdt neemt u de eerste afslag rechts (Papaverstraat). Bij de eerste kruising ziet u links aan 

de overkant het schoolgebouw. De poort is 50 meter verder in het ijzeren hekwerk (voorbij het 

noodlokaal). 

http://www.perron-3.nl/

