Routeboekje Cabriorit De Wijk
2021

Welkom cabrioliefhebbers

We heten jullie namens het bestuur van harte welkom op deze
14e 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.
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. Verlaat het dorp via de Dorpsstraat in de richting van Meppel en sla na de
borden bebouwde kom, de1e weg linksaf naar Schiphorsterweg.
2. Volg de bordjes voor het fotomoment bij Chateauxhotel Havixhorst en
vervolg hierna de route (linksaf) op de Schiphorsterweg die overgaat in
Reestweg.
3. Sla linksaf bij de T-splitsing naar de Lankhorsterweg.
4. Aan het einde van deze weg, linksaf slaan naar de Gemeenteweg.
5. Houd rechts aan op de Heerenweg.
6. Neem de 1e weg rechtsaf op de Schotsweg en deze weg vervolgen.
7. Sla de 2e weg rechtsaf naar de Vijverweg en hier links aanhouden.
8. Op het 1e kruispunt linksaf slaan naar de J.B. Kanlaan (werkzaamheden,
maar kunt wel doorrijden)
9. Neem de 1e weg rechtsaf naar de B.H. Spijkersweg.
10. Weg vervolgen, links aanhouden Nieuwleusen in rijden en ga rechtdoor
over het kruispunt, om hierna de weg te vervolgen op Meeleweg (rechts
aanhouden).
11. Sla de 2e weg linksaf op de Buldersweg en ga alsmaar rechtdoor langs het
water.
12. Bij het derde kruispunt linksaf slaan naar Westerveen.

13. Neem op de rotonde de 1e afslag naar Bosmanweg en rijdt rechtdoor op
beide kruispunten , deze wordt Arendnevenweg.
14. Bij einde weg rechtsaf naar Kringsloot-West.
15. Sla 1e linksaf naar de Slagweg.
16. Sla 1e weg rechtsaf naar Hooigraven.
17. Ga bij de volgende twee kruisingen rechtdoor.
18. Ga rechtsaf bij de eerste aflsag op de Veldhoevenweg.
19. Bij einde weg linksaf de Dedemsweg op.
20. Ga rechtdoor bij de stoplichten
21. Let op: bij de volgende 3 rotonde neem je de 2e afslag.
22. Op de 4e rotonde en neem je weer de 2e afslag naar Rondweg en weg
vervolgen en sla linksaf om over de rivier de Vecht te rijden.
23. Neem bij de volgende rotonde de 3e afslag naar de Rechterensedijk
(tegenover kasteel).
24. Weg vervolgen en rechts aanhouden op Dalmsholterweg het spoor over.
25. Rijd door tot de splitsing en houdt hier links aan naar Schaapskooiweg.
26. Weg vervolgen op de Dalmsholterdijk, rijd even parallel en daarna onder de
N348 door en ga bij de splitsing rechtsaf om alsmaar op de Dalmsholterdijk te
blijven.

27. Einde weg rechtsaf op de Ommerweg naar Lemele.
28. Sla de 1e weg linksaf naar de Kerkweg, bezoek eventueel de
Lemelerberg en blijf de weg vervolgen op de Kerkweg.
29. Ga rechtsaf op de grote kruising naar de Korteveldsweg en hierna weg
vervolgen.
30. Bij T-spliting rechtsaf op Statumweg en gelijk weer linksaf naar
Maanweg (eigenlijk schuin oversteken) en weg vervolgen, deze gaat over
in Lemelerweg.
31. Sla linksaf op de kruising naar Looweg (richting Hellendoorn).
32. Bij T-spliting links afslaan naar Buurtschapsweg, die overgaat in
Luttenbergerweg.
33. Sla 2e weg rechtsaf naar de Tunnelweg en rijdt onder het spoor door.
34. Bij de stoplichten de kruising over en hierna gelijk rechts afslaan
parallel aan de Almeloseweg.
35. Houd links aan op de Molenweg naar Haarle.
36. Molenweg vervolgen en rechts aanhouden waar de weg doorgaat als
Raamsweg en neem hier de 1e weg links naar Bathemerweg, weg
vervolgen en rechts aanhouden op Oude Deventerweg.
37. Sla linksaf op de Vagevuursweg, houdt rechts aan, dit wordt
Achterhoeksweg.
38. Sla linksaf op de splitsing naar de Helhuizerweg en deze uitrijden.
39. Einde weg links afslaan naar Raalterweg.

40. Na het bord Holten 1e linksaf naar de Sparrenweg.
41. Sla de 1e weg linksaf op de Molenbelterweg.
42. Houd links aan op de Holterbergweg, deze wordt Nijverdalsbergweg,
deze blijven volgen en bij de grote kruising rechts afslaan naar de
Grotestraat
43. Bij de stoplichten links afslaan naar de De Joncheerelaan richting
Hellendoorn, deze gaat over in Ninaberlaan.
44. Bij splitsing rechtsaanhouden naar de Reggeweg.
45. Bij het einde van de weg naar links afslaan op de Haersingel.
46. Neem de 2e afslag naar rechts op de Schuilenburgerweg, deze wordt
Hellendoornseweg.
47. Op de rotonde de derde afslag nemen op de Hammerweg naar Den
Ham.
48. Op de volgende rotonde de 2 afslag nemen naar de Marleseweg.
49. Volgende rotonde wederom de 2e afslag nemen en gelijk de 1e weg
rechts afslaan op Grotestraat.
50. Houd links aan naar de Roggestraat, weg vervolgen op de
Ganzenmars.
51. Bij het kruispunt rechts afslaan naar de Janmansweg.
52. Bij de T-splitsing linksaf naar Vosseboerweg.
53. Bij de volgende T-splitsing linksaf naar Nieuwe Hammerweg.

54. Na spoorwegovergang links afslaan naar de Beerzerweg.
55. Gelijk hierna 1e weg rechts afslaan op de Nieuwe Hammerweg
richting Junne.
56. Houd rechts aan op de splitsing om op de Nieuwe Hammerweg te
blijven, deze gaat over in de Junnerweg en ga de sluis over.
57. Aan het einde van de weg links aflaan naar de Stegerdijk.
58. Rechts aanhouden om de Coevorderweg over te steken en de weg te
vervolgen op op de Driehoekweg, welke overgaat in Schapendijk (links
aanhouden).
59. Einde van deze weg rechts afslaan op de Ommerkanaal Oost richting
Dedemsvaart.
60. Sla 1e weg links af naar Ommerkanaal en weg vervolgen.
61. Einde weg links afslaan naar de Hoofdvaart.
62. Weg vervolgen en de grote weg N377 oversteken en gelijk rechts
afslaan naar Sponturfwijk.
63. Einde weg linksaf en op Den Oosterhuis de weg vervolgen.
64. Rijd de tunnel door en sla dan rechtsaf op Den Kaat.
65. Neem de 1e afslag links richting Fort op de Nieuwe Dijk.

66. Neem de 1e weg rechts naar Meeuwenweg.
67. Bij de driesprong links aanhouden op Fort, richting Veeningen.
68. Weg blijven volgen op Fort en sla 1e weg rechtsaf op Schoolweg,
links aanhouden op de splitsing.
69. Bij de grote kruising links afslaan op Veeningen.
70. Sla de 1e weg rechts op de Leijenweg, de sluis over en weg
vervolgen op de Koekangerweg.
71. Einde weg linksaf naar de Eggeweg.
72. Neem de 1e weg links naar Eggedijkje.
73. Sla de 1e weg rechtsaf op Hoge Linthorst.
74. Neem de 1e afslag naar links op Langedijk en weg vervolgen naar De
Wijk en houdt rechts aan naar de Dorpsstraat.
75. Op Dorpsstraat 51 ben je aangekomen bij Mulino en is dit het tevens
het eindpunt van deze rit. Parkeer je auto veilig in de Dorpsstraat of op
het terrein van de COOP en Welkoop en loop naar Mulino op de
Dorpsstraat 51.

EINDE RIT
Jullie kunnen jullie 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 zullen wat hapjes geserveerd worden, maar verder zijn alle
consumpties voor eigen rekening.

Namens het bestuur hartelijk dank voor jullie deelname aan deze
14e 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!

