FLEUR DE COIN – Wierookstraat 35, 9800 Deinze - Meigem - Wegbeschrijving
Vanaf de E17 afrit 7 Deinze

Neem afrit 7 te Deinze en voeg in op de Steenweg Deinze/de N35.
Ga verder op de N35 (2,7km).
Sla linksaf naar de Volhardingslaan/de N35 (750m).
Aan de rotonde ga je rechtdoor ( 2e afslag) naar de Tweebruggenlaan/de N35 (1,6km).
Voorbij de tweede brug neem je de eerste straat rechtsaf in de Kaandelbeekstraat (160m).
Sla rechtsaf naar de Oude Brugsepoort/de N466 (64m).
Sla linksaf naar de Schave(1,6km).
Sla rechtsaf naar de Kouterstraat (650m).
Aan het kruispunt van de Kouterstraat, de Lange Akkerstraat en de Wierookstraat
vindt je de bestemming: Wierookstraat 35, 9800 Deinze-Meigem.

Vanaf de E40 afrit 13 Drongen of Vanuit Gent via de N466 (Drongensesteenweg)

Neem op de E40 de afrit 13 te Drongen (Gent-West).
Sla linksaf op de Deinsesteenweg/ N466.
Ga verder op de N466 (10,7 km).
Sla rechtsaf naar de Peter Benoitlaan/de N466 (650 m).
Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de N466b (450 m).
Ga rechtsaf over de vaartbrug.
Sla linksaf naar de Vaart Linkeroever (1,3 km).
Volg de Meulebroeckstraat naar de Wierookstraat 2 min. (1,2 km).
Momenteel zijn er werken langs de Vaart Linkeroever, maar je kan tot net aan de Meulebroeckstraat rijden.
Aan het kruispunt van de Kouterstraat, de Lange Akkerstraat en de Wierookstraat
vindt je de bestemming: Wierookstraat 35, 9800 Deinze-Meigem.

Vanaf de E40 afrit Nevele

Sla rechtsaf naar de Nevelestraat (N437)
Rijd verder over de N437 richting Nevele (2,1 km)
Sla rechtsaf (richting Centrum Nevele) naar de Akker die
overgaat in de Camille van der Cruyssenstraat .
Aan de rotonde sla je rechtsaf naar de Cyriel Buyssestraat .
Rechtover de Carrefour ga je linksaf naar de Gasthuisstraat
(650m).
Neem de bocht naar links naar de Meigemstraat (400m), die
overgaat in de Lange Akkerstraat.
Vervolg de Lange Akkerstraat 1,7km.
Op het dorpsplein van Meigem ga je rechtsaf en daarna
linksaf langs de Pastoriestraat.
Volg de Pastoriestraat 2,6km tot het einde, waar ze uitkomt
op de Wierookstraat. Ga linksaf en volg de Wierookstraat
700m.
De Wierookstraat nr.35 bevindt zich op het kruispunt van de
Wierookstraat met de Kouterstraat en de Lange Akkerstraat.

