Routeboekje Cabriorit De Wijk
2019

Welkom cabrioliefhebbers
We heten jullie namens het bestuur van harte welkom op deze 13e 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, want er zijn genoeg
gelegenheden daarvoor tijdens de route. Stap ook eens ergens uit om de omgeving
beter te bekijken. De rit heeft absoluut géén wedstrijdelement!
Geniet in ieder geval al hier bij Grandcafé – restaurant Mulino van een kopje koffie of
thee van ons met een lekker Drents turfje, aangeboden door bakkerij Nijstad.
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, aangeboden door WenS, 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

START

1. Vanaf Mulino richting de molen rijden en daar tegenover RA de Julianaweg
inslaan.
2. 1e weg LA Prins Clauslaan en Oosterakker volgen tot Dorpstraat.
3. RA de Dorpstraat oprijden.
4. RA Commissieweg, volg de bordjes voor het FOTOMOMENT, hierna weg
vervolgen. (let op ramen naar beneden)
5. 1e weg LA naar de Leijenweg.
6. Bij de splitsing 1e weg RA naar de Oshaarseweg en weg vervolgen.
7. Bij Café Boschzicht LA naar de Zuidwoldigerweg.
8. Ga over het spoor de 1e weg RA naar de Fluitenbergseweg.
9. Neem de 2e LA naar Kalenberg
10.Ga RA bij de T-splitsing naar de Domeinweg.
11.Neem de 1e RA op het Commissaris Cramerpad (weg naast fietspad)
12.Rechts aanhouden op Molenhoek.
13.Na viaduct op de kruising RD op de Kerkweg.
14.Over het spoor RD
15.Bij de T-splitsing LA op de Secteweg.
16.Bij de volgende T-splitsing RA naar Diepweg en alsmaar RD tot einde weg.
17.Op T-splitsing LA op de Berkenweg.
18.In Drijber RA op Het Binnenveld (bij driesprong) bij brug RD en weg (de
Hullen)vervolgen.
19.RD op kruising richting Mantinge op de Steendervalsweg.
20.In Mantinge weg blijven volgen.
21.Bij T-splitsing LA Wijsterseweg.
22.1e weg RA Schiphorsten.
23.2e weg LA Spekdiep naar Garminge, na stierenbeeld (linkerzijde) rechts
aanhouden.
24.Op de kruising RD op de Schapendijk richting Witteveen

25.In Witteveen RD blijven rijden.
26.Bij kruising LA richting Orvelte.
27.Bij T-splitsing LA Wezuperweg.
28.1e RA op De Wiet (eventueel bezoekje aan Orvelte is mogelijk)
29.Weg vervolgen en over de brug RA Oranjekanaal NZ.
30.1e weg LA door het bos rijden (Orvelterveld).
31.Weg volgen, het bos uit en pas dan LA naar de Kwekebosweg.
32.RA Hoofdstraat op, dit is de N376.
33.Rijdt De Kiel in en dan 2e LA de Eeserstraat in.
34.In en na Eeserveen de Brammershoopstraat volgen.
35.Rijdt door viaduct onder de N34 door naar Ees.
36.Links aanhouden naar de Dorpsstraat richting Borger.
37.Ga de brug over naar Borger door de Eeserstraat.
38.Op de kruising RD naar de Hoofdstraat.
39.Ga bij de rotonde RD
40.Neem de 3e RA naar de Hunebedstraat.
41.Weg volgen naar Hunebed (centrum), rechts aanhouden. (Bij de grote kei links is
het Hunebed gratis te bezichtigen. Doorrijden naar de P van het
Hunebedcentrum is ook mogelijk voor een museumbezoek.)
42.Weg vervolgen, aan rechterkant staan grote mammoeten!
43.Weg vervolgen op de Westelandsweg naar Bronneger.
44.In Bronneger bij de splitsing RA en gelijk weer LA naar de Molenweg (=schuin
oversteken).
45.In Drouwen op de kruising LA naar de Stobbenweg.
46.Bij het bordje Dorpshuis, LA naar de Schoolstraat.
47.Bij de T-splitsing LA.
48.Op de kruising RA naar de Gasselterstraat (langs het Drouwenerzand)
49.In Drouwen en Gasselte alsmaar RD tot T-splitsing LA richting Rolde.
50.Rijdt onder het viaduct door en ga daarna RA.
51.Op de kruising LA naar de Bosweg

52.Bij de blauwe borden P1&2 sla je LA naar Papenvoort.
53.Weg vervolgen (langs Boomkroonpad).
54.Op de kruising met de N857 RD naar Oostereind richting Grolloo.
55.Grolloo inrijden en op rotonde RD.
56.Links aanhouden op de splitsing op de Hoofdstraat. (verder rechts het
borstbeeld Harry Muskee)
57.Na de kleurrijk geverfde kei, gemaakt door Toyisten, RA naar Middenstreek.
58.Bij kruising RD op de Amerweg.
59.Bij de T-splitsing RA richting Amen.
60.1e weg LA op de Elperweg.
61.Op de kruising RA naar Soartendijk.
62.Doorrijden naar Amen en daar bij einde weg , tegenover het huis uit 1927, ga je
RA.
63.Weg vervolgen naar Ekehaar.
64.Bij B&B Roestplaats LA naar de Esweg.
65.Bij kruising RD en weg vervolgen Ekehaar uit.
66.Bij splitsing LA naar Geelbroekerweg.
67.1e weg RA ook nog Geelbroekerweg.
68.Bij T-splitsing RA richting Hooghalen (langs herinneringskamp Westerbork).
69.Over het spoor rechts aanhouden naar rotonde.
70.Op rotonde de 3e afslag naar de oude provinciale weg, parallel aan het spoor.
71.Volgende LA op de Zwiggelterweg, hier weer over het spoor richting Zwiggelte.
72.In Zwiggelte RD aanhouden naar Westerbork.
73.Bij T-splitsing LA naar Westeinde.
74.Bij Warenhuis Wassen/Top1Toys ga je RA en
75.Gelijk de 1e weer RA om de Oude Beilerweg te volgen.
76.Onder de N381 door en weg vervolgen naar Holthe.
77.Einde weg LA richting Wijster.
78.Links aanhouden bij kruising, daarna 1e RA Holthe.

79.Over de brug weg volgen Emelangen (alleen verharde wegen!).
80.Kruising RA Wijster in en weg vervolgen.
81.Bij driesprong LA richting Drijber.
82.Na ongeveer 100m RA Zuideres.
83.Over het spoor 1e LA Westerhaarweg, verharde weg volgen.
84.Einde weg RA Oosterveldweg.
85.1e weg LA Hendrik Reindersweg en die weg vervolgen.
86.Einde weg LA naar Beilerstraat.
87.1e weg RA onder viaduct naar Eursinge, richting Ruinen.
88.Na ongeveer 3 km RA , volg bordje ’t Olde Posthuus en daar LA op Anholt
blijven.
89.Weg vervolgen op Galgenkamp.
90.1e weg RA Waterleuzen en Voor de Broeken (straatbord komt wat later in zicht).
91.In Ruinen einde weg RA Munnikenweg.
92.Bij de brink LA voor de kerk langs en dan RA op de Mr. H. Smeengestraat.
93.Weg vervolgen en Ruinen uitrijden op Oldenhave.
94.Einde weg RA op de Schapenstreek.
95.1e LA Koekangerveldweg.
96.Op de rotonde RD op de Koekangerveldweg blijven.
97.1e RA Bosweg.
98.Einde weg LA Ruinerweg.
99.In Koekange einde weg LA Dorpstraat.

100. 1e RA Langedijk en weg vervolgen naar de Wijk.
101. Na Shell tankstation RA Willem Koopsweg.
102. 1e LA Secr. DJMC Ottermanweg.
103. 1e LA Molenstraat doorrijden tot Dorpstraat.
104. RA bij de molen, parkeerplekje zoeken en naar eindpunt Mulino.

EINDE RIT
U loopt vanaf hier naar Mulino aan de Dorpsstraat 51.
U kunt uw foto pas na 15.30 uur ophalen bij Mulino. We hopen dat jullie nog even
gezellig een drankje blijven drinken om nader met elkaar kennis te maken en na te
praten over de rit. Er zal kaas en worst geserveerd worden, maar verder zijn alle consumpties voor eigen rekening.

Namens het bestuur hartelijk dank voor jullie deelname aan deze
13e 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)

Let op :
Deelname aan de Cabriorit de Wijk is geheel voor eigen risico.
Uw motorvoertuig heeft minimaal een geldige WA-verzekering, het
bestuur is niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade aan personen, motorvoertuigen of goederen tijdens het gehele evenement!

