
Routebeschrijving naar Ireen Thunnissen 

Meidijk 7, 5305 VJ Zuilichem, tel. (0418) 67 28 44                    

Per auto vanaf ’s-Hertogenbosch / Eindhoven (A2):  

Afslag Zaltbommel nemen, bij stoplicht linksaf slaan, richting Zaltbommel. Na de benzinepomp 

links aanhouden, richting Brakel. Na ongeveer 2 km rotonde, rechtdoor.  

Na ongeveer 8 km weer rotonde (rechts op de hoek is een partycentrum), je gaat hier rechtsaf.  

Na ongeveer 500 m, vlak na het bord Zuilichem, ga je linksaf, dit is de Kweldijk.  

Bijna aan het eind (dus niet de dijk opgaan) is aan de linkerkant een bushalte, vlak voor de 

bushalte is een grindpad, dat leidt naar ons huis. Daar aangekomen loop je langs de carport naar 

de voorkant van het huis, daar is mijn praktijk. 

Per auto vanaf richting Breda (A27):  

Afslag Nieuwendijk nemen, rechtsaf richting Almkerk.  

Deze weg blijven volgen (ongeveer 15 km, alle rotondes rechtdoor), sluis bij Andel over, langs 

Brakel, even verderop een dijk over (links is een molen).  

Bij rotonde linksaf, richting Zuilichem (op de hoek is een partycentrum).  

Na ongeveer 500m, vlak na het bord Zuilichem, ga je linksaf, dit is de Kweldijk.  

Bijna aan het eind (dus niet de dijk opgaan) is aan de linkerkant een bushalte, vlak voor de 

bushalte is een grindpad, dat leidt naar ons huis. Daar aangekomen loop je langs de carport naar 

de voorkant van het huis, daar is mijn praktijk. 

Openbaar vervoer:  

Er is eens in het half uur een treinverbinding naar Zaltbommel.  

Er gaat eens per uur een buurtbus naar Zuilichem (rond 10 over het hele uur), die stopt op de 

Kweldijk (wel aangeven dat je daar uit wil stappen!).  

Tegenover de bushalte is een onverhard pad, dat sla je in, het pad links aanhouden tot het eind.  

Je bent er. 

TomTom: 

Als je via de Tomtom komt, kun je het beste Kweldijk 2, Zuilichem intoetsen, want dan kom je uit 

bij het paadje dat naar ons huis voert. 

 

Parkeren: 

Je kunt parkeren aan het eind van het pad. Je kunt het beste eerst even keren op ons terras, 

dan kun je makkelijk weer terug. Je kunt ook op de Meidijk parkeren, dan loop je de trap af naar 

mijn praktijkruimte.   

 

 


