De praktijk van Verander je Wereld ligt in de Verwerstraat 26, 5211 HW te ’s-Hertogenbosch.
Dit is in hartje centrum, op 12 minuten lopen vanaf het centraal station van ’sHertogenbosch. De praktijk bevindt zich op de eerste etage, er is geen lift. Ben je minder
valide, laat het me weten, dan maken we een afspraak in Hilversum.

LOOPROUTE
Vanaf het centraal station uitstappen bij de centrumzijde. Je steekt de rotonde over, over de
brug doorlopen tot aan een grote brede winkelstraat. Op de hoek rechts zit een koffiezaakje,
daar sla je rechtsaf de Hoge Steenweg in. Je loopt voorbij de Hema, tot je op de markt
uitkomt.
De markt oversteken. Naast het oude stadhuis (gebouw met trappen), bevindt zich het
Ridderstraatje. Deze inlopen. Einde Ridderstraatje schuin oversteken en dan loop je de
Verwerstraat in. De praktijk bevindt zich aan de linker kant.
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PARKEREN
Als je met de auto komt, kun je
1) (betaald) parkeren in parkeergarage de Wolvenhoek, Wolvenhoek 12, dat is 2 minuten
lopen naar de praktijk (€3 per uur)
2) (betaald) parkeren bij de parkeergarage nabij de Sint Jan, Hekellaan 25 , dat is 7 minuten
lopen naar de praktijk (€2,40 per uur)
3) parkeren op een van de drie transferia in de rand van Den Bosch en hier de bus nemen.
Het tarief is €4 voor de bus voor max 4 personen, inclusief parkeren.

CORONA EN AFSPRAKEN BELEID (Vanaf 15-06-2020)
Verander je wereld volgt de richtlijnen van de overheid als volgt.
Op het toilet staat een handspray. Hiermee kun je, als je dat wilt, het toilet voor of na
gebruik, extra schoonmaken. In de ruimte wordt, zeker in de zomer, goed geventileerd: we
zetten het raam of de deur open tijdens de sessie. Iedere dag worden de tafel en
contactpunten schoongemaakt. We zitten op ruime afstand van elkaar. De tafel waar we aan
zitten is 1.20m breed.
Ben je verkouden of heb je klachten, dan kun je de sessie kosteloos verplaatsen naar een
later moment. Als Leonie verkouden is of klachten heeft, wordt de sessie verzet.
NB: er is geen officiële wachtruimte. Daarom is het fijn als je niet te vroeg bent. In principe
wordt er tussen de sessies door, voldoende tijd gepland zodat cliënten elkaar niet hoeven te
ontmoeten. Ben je toch onverhoeds vroeger, app me even, als het kan laat ik je eerder
binnen.
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