Routeboekje Cabriorit De Wijk 2018

Welkom cabrioliefhebbers

We heten jullie namens het bestuur van harte welkom op deze
12e Cabriorit De Wijk.
We hebben wederom ons best gedaan om een mooie route te plannen van
deze omgeving, met zoveel mogelijk variatie. Neem vooral lekker de tijd, geniet
van de omgeving, ga onderweg lekker ergens iets drinken of eten, zie
HORECAGELEGENHEID in de route. De rit heeft absoluut géén wedstrijdelement!
Geniet in ieder geval al hier bij de Wiekslag van een kopje koffie of thee met
een lekker plakje koek/cake. Deze krijgen jullie van ons.
We willen graag benadrukken dat jullie pas kunnen/mogen vertrekken vanaf
11:00 uur, zodat ook de fotograaf goed geïnstalleerd is om een foto van iedere
equipe te maken. Deze foto is pas vanaf 15:30 uur gratis af te halen bij
grandcafé Mulino, het eindpunt van deze rit, waar jullie nog heerlijk een hapje
of een drankje kunnen nuttigen met alle deelnemers om elkaar wat beter te
leren kennen. Let wel, consumpties bij Mulino zijn voor eigen rekening!
Naast het routeboekje en het schildje hebben jullie net ook een tasje gekregen,
met daarin in ieder geval twee flesjes water, twee krentenbollen en twee
appels, die aangeboden zijn door Coop supermarkt hier in het dorp. Tevens
treffen jullie nog enkele andere leuke verrassingen aan in de tas, die door
verschillende sponsoren aangeboden werden.
We hopen dat jullie een onvergetelijke rit hebben en dat de weergoden ons
goed gezind zijn.
We wensen jullie een fijne dag en een leuke rit, veel plezier!

Wichard Alberts
Arjan Berends
Noes Kam
Jan Timmerman

DE ROUTE
(de start is pas vanaf 11 uur mogelijk bij Café de Wiekslag)

1. Rijd vanaf het café linksaf de Dorpstraat uit naar het oosten, richting
Zuidwolde.
2. Sla rechtsaf naar de Commissieweg en na 200 meter rijd je even rechtsaf de
weg af voor het FOTOMOMENT.
3. Ga hierna linksaf de weg weer op en neem de 3e afslag rechts naar de
Stapelerveldweg.
4. Sla aan het einde van de weg linksaf op Fort. (dorp en weg hebben zelfde
naam) Houdt rechts aan op Fort (naam vd weg).
5. Sla rechtsaf op de splitsing in Fort en rijd door op de Meeuwenweg en rijd
deze lange weg door tot einde weg.
6. Sla daarna linksaf naar de Nieuwe Dijk.
7. Sla rechtsaf op de T-splitsing, naar de Ommerweg.
8. Sla 1e weg linksaf op Den Kaat en rijd onder de N48 door naar Den
Oosterhuis en De Mulderij
9. Weg vervolgen tot einde weg en sla rechtsaf naar de Zuidwolderstraat.
10. Rijd onder de N377 door naar de rotonde.
11. Neem de 3e afslag op de rotonde naar Langewijk.
12. Sla 5e weg rechtsaf naar De Magnolia richting Dedemsvaart Zuid.
13. Sla voor de brug linksaf naar de Moerheimstraat .
14. Hierna de 1e rechtsaf, de vaart over, waar de Van Haeringenstraat over gaat
in de Stegerensallee, richting Stegeren.
15. De weg gaat in Stegeren over in Zwarte Pad, deze weg vervolgen.
16. Sla voor het viaduct linksaf naar de Rooiweg, naar Rheezerveen(seweg).
17. Rijdt tot het einde van de Rheezerveenseweg en sla rechtsaf op de
paralelweg naast de N343 op de Jachthuisweg.

18. Sla aan het einde van de weg linksaf en neem op de rotonde de 1e rechtsaf
op de Haardijk (N343) Indien u al dorst of honger heeft gekregen is er
HORECAGELEGENHEID bij het eerste kruispunt links, Boomstamrestaurant Het
Heemse.
19. De weg vervolgen op de Twenteweg (N343) en rijdt Hardenberg uit.
20. Bij de 2e rotonde neem je de 2e afslag naar rechts naar de J.C. Kellerlaan
21. Op de volgende rotonde 1e afslag naar de Duitslandweg.
22. Ga over het viaduct en neem de eerste afslag naar rechts op de
Broeklandenweg.
23. Bij T-splitsing linksaf slaan naar de Kanaalweg-Oost.
24. Neem de eerste afslag links naar Broekdijk.
25. Rijd alsmaar rechtdoor naar Bruchterveld op de Broekdijk, die over gaat in
de Verlengde Broekdijk.
26. Bij het bord HOUTZAGERIJ sla je linksaf naar de Balderhaarweg. Let op! Er
staat dat dit een doodlopende weg is. Er is echter wel doorgang, behalve voor
auto's breder dan 2 meter, dus u kunt allen gewoon door rijden, de grens over
naar Duitsland.
27. Weg vervolgen op Balderhaar tot “T-splitsing”.
28. Bij de splitsing rechts aanhouden op Balderhaar, richting Itterbeck.
29. Bij eerstvolgende kruising linksaf naar Blaaschendiek.
30. Volgende paar kruisingen rechtdoor op Blaaschendiek blijven, tot je een
kruising ziet met aan de linkerkant een houten huisje en picknicktafel.

31. Bij deze kruising rechtsaf slaan naar Kapellendiek. (straatnaambord
ontbreekt)
32. Sla linksaf naar de Egger Straße bij de eerstvolgende kruising, richting de
kerk die links staat.
33. Rijd de Egger Straße tot het eind door en sla dan af naar rechts naar de
Hauptstraße, richting Uelsen.
34. Neem net na de bebouwde kom, de 1e afslag naar rechts, naar An Der
Voskuhle.
35. Bij het einde van de weg, sla linksaf naar de Geteloer Straße.
36. Rijd door tot het einde van de weg en sla hierna weer linksaf naar de
Ringstraße richting Getelo.
37. Bij de kruising rechtdoor naar de Hallerstraße richting Halle.
38. Immer gerade aus (alsmaar rechtdoor) op de Hesinger Straße
(HORECAGELEGENHEID Gasthof Zum Lönsberg) en de Dorfstraße.
39. Aan het einde van de Dorfstraße, rechtsafslaan op de Ootmarsumer Straße,
richting Ootmarsum.
40. Rijd een heel lang stuk alsmaar rechtdoor en neem bij de rotonde de 2e
rechts naar de Denekamperstraat.
41. Om eens een leuk kijkje te nemen in het plaatsje Ootmarsum, raden we u
aan om hier bij de Albert Heijn of de Lidl even de auto te parkeren om
vervolgens te voet het centrum in te gaan. Het is er elke zondag koopzondag en
de galerieën zijn ook geopend.
42. Neem de tweede rechts naar de Molenstraat. Hier is aan de rechterkant het
Twents Gastenhoes, een HORECAGELEGENHEID met ruime parkeerplaats.

43. Rijd rechtdoor en steek de N349 over naar de Vasserweg.
(HORECAGELEGENHEID: rest. De Witte Hoeve, theehuis Dennenoord, Tante Sien)
44. Rijd recht door het dorpje Vasse op de Denekamperweg.
45. Sla rechtsaf op de rotonde naar de Uelserweg.
46. Volg een tijdje de Uelserweg, maar neem de afslag naar links, voorbij het
Kegelcentrum, naar Plasdijk (aan de rechterkant staat een Mariabeeld)
47. Bij splitsing links aanhouden op Plasdijk.
48. Vervolg je weg op Plasdijk tot het bordje VEENDIJK 29 en sla hier rechtsaf
naar Veendijk en rijdt Manderveen in.
49. Sla rechts af naar Manderveenseweg, maar ga gelijk weer links naar
Bovenbroeksweg. (kan ook gezien worden als rechtdoor op kruising) en rijdt
Manderveen uit.
50. Aan het einde van de weg linksaf naar de Hardenbergerweg en dan gelijk
weer rechtsaf naar de Bothofweg.
51. Neem de 1e weg rechtsaf naar de Wierenseveldweg.
52. Aan het einde van de weg rechts afslaan naar de Ossendijk.
53. Bij splitsing links afslaan naar de Vermolenweg en deze gaat over in de
Vlierakkersweg. (rechts HORECAGELEGENHEID Boerderij/theehuis De Haarakker,
oa Bosbessenzelfpluk)
54. Aan het einde van de weg, linksaf slaan naar Balkenbeltsweg.
55. Aan het einde van de weg weer linksaf naar de Gravenlandweg.
56. Weg vervolgen naar het dorp De Pollen.
57. Aan het einde van het dorp rechtsaf slaan naar Paterswal.
58. Rijd nu een heel lang stuk rechtdoor steek de N431 over en ga het dorp
Subculo in.
59. Weg vervolgen op de Kloosterdijk en ga over de brug rechtdoor naar
Mariënberg.
60. Weg vervolgen en ga rechtdoor over het spoor, einde van het dorp bij de
grote kruising linksaf naar de Beerzerweg, richting Ommen.
61. Bij de stoplichten rechtdoor richting Beerze.
62. Blijf vervolgens zo’n 10 km op de Beerzerweg (volg doorgaand verkeer)

63. In Ommen, rechts aanhouden en weg vervolgen op de Zeesserweg.
64. Sla rechtsaf naar de Stationsweg en ga de brug over.
65. Sla linksaf naar centrum op de Prinses Julianastraat, langs Shell-pomp.
66. Wegvervolgen op de Schurinkstraat en ga rechtdoor over de rotonde.
67. Bij de volgende rotonde, linksaf, 2e afslag, naar de Balkerweg.
68. Balkerweg vervolgen, bij bordje gemeente Hardenberg wordt dit
Ommerweg.
69. Rijd door Balkbrug en ga rechtdoor bij de stoplichten naar de Meppelerweg,
houd links aan naar De Wijk.
70. Weg vervolgen door en op Oud Avereest.
71. Sla linksaf op Groot Oever richting IJhorst.
72. Weg vervolgen op Heerenweg naar IJhorst.
73. Sla rechtsaf naar De Wijk op de Poortsteeg, doorgaand in de Kerkweg.
74. Kom De Wijk binnen op de Julianaweg.
75. Aan het einde van de weg linksaf en gelijk weer rechtsaf slaan. Dit is het
eindpunt van de Cabriorit De Wijk. U kunt hier parkeren bij de molen, de
Welkoop en de Coop.
EINDE RIT

U loopt vanaf hier naar Mulino aan de Dorpsstraat 51.
U kunt uw foto na 15.30 uur ophalen bij Mulino

Namens het bestuur hartelijk dank voor jullie deelname aan deze
12e Cabriorit De Wijk.
We hopen ook volgend jaar weer een rit te kunnen organiseren en jullie dan
allemaal weer terug te zien. Houd vooral de website, www.cabrioritdewijk.nl en
onze Facebookpagina in de gaten. We zouden het leuk vinden als jullie daar ook
berichtjes en foto’s achterlaten.

Tot Ziens!
(op de 3e zondag in augustus)

