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Routebeschrijving
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Welkom
We heten u namens het bestuur van harte welkom op deze 10e Cabriorit
De Wijk.
We hebben ons best gedaan om voor u een mooie route te plannen met
zoveel mogelijk variatie. Waar mogelijk hebben we in de route aangegeven, waar u eventueel iets kunt gaan eten en drinken.
U heeft zojuist twee munten gekregen waarmee u voor u en uw bijrijder(s)
een kopje koffie of thee, met een plakje cake kunt halen bij Café De Wiekslag.
In het tasje vindt u ook een klein lunchpakketje, dat u aangeboden wordt
door Coop supermarkt. De handige pen waarmee u aantekeningen kunt
maken tijdens de rit komt van Alberts-schilderwerken. Ook treft u nog enkele folders aan van sponsoren.
Anders dan voorgaande jaren kunt u dit jaar een foto laten maken van
uzelf in uw cabrio. In de route staat dit fotomoment al vrij snel aangegeven. Het is belangrijk dat u uw naam en startnummer doorgeeft aan
de fotograaf. Tijdens uw rit gaan we er voor zorgen dat uw foto afgedrukt
wordt, zodat u bij aankomst bij Restaurant Mulino gratis uw foto in ontvangst kunt nemen.
We hopen dat u een onvergetelijke rit heeft en dat de weergoden ons goed
gezind zijn.
We wensen u een fijne dag en een leuke rit, veel plezier!
Wichard Alberts
Arjan Berends
Noes Kam
Jan Timmerman
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Start LA richting Zuidwolde
Bij splitsing commissieweg, RA richting Zuidwolde
Na ongeveer 200 meter RA even van de weg af → fotomoment!
Ga de weg weer op, 1e weg RA (Respersweg)
Einde van de weg LA (Heerenweg)
Einde van de weg RA (Groot oever) RI Balkbrug
Doorrijden tot aan de stoplichten in Balkbrug, RD (Ommerweg)
Doorrijden tot het dorp Witharen, na het dorp 1e weg RA (Witharenweg)
Houd links aan (oude Woestendijk)
Einde weg RA (Hasselerweg)
Over de brug RA (De Stouwe)
1e weg LA (Schoolweg), weg volgen
In Oudleusen LA (Muldersstraat)
Einde weg RA (Parrallelstraat)

Hier is gelegenheid om iets te drinken/eten (Mansier)
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LA weg vervolgen,bij stoplichten oversteken, direct na stoplichten RA
Weg volgen, 1e weg LA (De Stokte) (uitkijktoren Vechtdal aan achterzijde)
Weg volgen tot T-splitsing LA (Brinkweg)
Weg volgen tot T-splitsing RA (Brinkweg volgen)
T-Splitsing, LA (Welsummerweg)
Weg volgen tot Rotonde, 3e afslag (Vaartdijk)

Je bent nu in Dalfsen, hier is gelengheid om iets te drinken of eten
(Brasserie)
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LA, brug over
Weg volgen tot rotonde, 2e afslag, (Stationsweg) weg volgen
Over het spoor, RA (Heinoseweg) weg volgen (richting Witte Gans)
Weg volgen tot T-Splitsing RA (Diezerstraat), richting Heino
Einde weg RA bij restaurant de Witte Gans, (Kluinhaarsweg)

Hier is een gelegenheid om iets te eten of drinken
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Einde weg RA (Twentseweg)
1e weg LA (Dalfserweg)
Weg volgen tot de stoplichten RD (Zwolseweg)
Na stoplichten direct RA, (Zwolseweg), richting Laag Zutphen
Weg volgen, gaat over in Zuthnerweg richting Laag Zutphen
Over het spoor LA (Lierderholthuisweg)
In Liederholthuis op splitsing LA, weg volgen richting Wijhe
Over de brug, 1e weg RA (Kappeweg, doorrijden tot Wijhe)
Kappeweg gaat over in Onder de Gelder, weg volgen
Weg volgen tot kruising, op kruising RA (Raalteweg)
Over het spoor RD

Net over het spoor rechts is een parkeerplaats centrum Wijhe, drinkgelegeheid
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Op de rotonde RD (2e afslag), weg volgen gaat naar de pont (kosten
€2,20)
Na pont RA dijk over (IJsseldijk volgen)
Op de splitsing RA, (Werverdijk) richting Wapenveld
Doorrijden tot splitsing, RD
Weg volgen tot kruising RD
Doorrijden tot kruising (Voor het bord Wapenveld-noord) RA richting
Hattem

Ook hier is gelegenheid om iets te eten of drinken
(‘t Mussenest)
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Weg volgen tot rotonde RD (2e afslag Apeldoornseweg)
Door Hattem rijden tot rotonde RA (1e afslag, Geldersedijk)
Bij de stoplichten RD (geldersedijk), deze weg door Zalk volgen tot “de
Zande”
Na de bebouwde kom op de kruizing RA, (Kamperstraatweg, N763)
Weg volgen tot de rotonde RA, (1e afslag)
Weg volgen tot rotonde, RA (1e afslag, IJsseldijk)
Bij stoplicht RA, brug over de ijssel
Bij stoplicht op de brug LA (Spoorkade)
RA weg volgen (Grafhorsterweg) N760
Weg volgen tot rotonde, 2e afslag (Grafhorsterweg/Kamperzeedijk)
Weg volgen tot de rotonde, 2e afslag (Genemuiden)
Weg volgen (stouweweg), net voor het centrum RA, (Maj.gen. Simondstraat)
Op de kruising RD (Hasselterdijk)
Einde weg RA (Nijverheidsweg)
1e weg LA (Biezenstraat)
Op de t-spliting LA (Sisalstraat)
RA aanhouden (Cellemuiden)
Op de kruising LA, onder het viaduct door (N759)
Einde weg LA, over de brug (Zwartewaterweg)
LA de N331 op richting Zwartsluis
Weg volgen tot rotonde 1e afslag (De grote Kranerweerd)
Weg volgen Oude Diep LA (doorgaand verkeer)
Einde weg RA (de Kalkovens)
Weg volgen richting Baarlo
Einde weg RA richting Meppel (Europalaan)
Weg volgen tot de rotonde, 2e afslag
Weg volgen tot de rotonde, 2e afslag
Bij stoplicht RD
Bij stoplicht RD (Noordweg/Vaartweg)
Einde weg RA (Reggersweg)
Weg volgen, 1e weg LA (Reestweg)
Einde weg RA (Dorpsstraat)
Eindpunt Restaurant, Grand Cafe, IJssalon Mulino, Dopsstraat 51 te de
Wijk

Vergeet niet uw foto op te halen!
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Shell TIMMERMAN

Dorpsstraat 75a de Wijk
Telefoon 0522-760250

Scherpe prijzen, zuinige brandstof

		
				•
Auto washal
				•
Auto stofzuiger
				•
Aanhanger verhuur
				•
24 uur tanken
---------------------------------------------------------------------------Openingstijden tankstation : ma. t/m vr : 07.00 tot 21.00
zaterdag : 07.00 tot 21.00
zondag
: 08.00 tot 21.00

RegioBank
meest
klantgerichte
bank

RegioBank wil graag iedereen persoonlijk bedanken!

Winn
CCDNA aar
2016 ca Award
tego
banken rie
De Wolden Financiële dienstverlening
Dorpsstraat 72a
7957 AW De Wijk
T 0522-476780
E baliedewijk@wolden.nl
I www.wolden.nl
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Namens het bestuur hartelijk dank voor uw deelname aan deze 10e Cabriorit
De Wijk.
We hopen volgend jaar weer een rit te kunnen organiseren en u allemaal terug
te zien.

Tot Ziens!

