Routebeschrijving naar Oudehorne
8e wijk 8, 8413 NM, T: Ellen Selderijk 06-15048909 of Fons Musson 06-22542686
Route
Oudehorne ligt slechts 8 km van de A32.
Auto
Vanuit de richting Zwolle A28 ga richting Meppel. Neem vervolgens de afslag de
Meppel-Leeuwarden de A32.
Vervolgens neemt u afslag 10, Heerenveen-zuid / Mildam.
Onder aan de afslag rechtsaf slaan, richting Mildam/Nieuwehorne, zie verder **
Vanuit richting Leeuwarden, afslag Heerenveen-zuid, afslag 10. Onderaan de afslag
linksaf richting Mildam, zie verder **
Vanuit richting Hoogenveen: ga richting Meppel en de A32 richting Leeuwarden. Op
de A32 neemt u afslag 10, Heerenveen-zuid/Mildam.
Zie verder **
Vanuit de richting Amsterdam: Neem de A6 richting almere-lelystad-Emmeloord.
Vervolgens richting Lemmer – Joure. Bij de grote verkeersrotonde bij Joure borden
Heerenveen volgen. Vervolgens Heerenveen-Zwolle aanhouden.
U rijdt dan weer even een stukje terug en ziet ook het Abe-lenstra stadion aan uw
rechterhand. Neem de afslag Heerenveen-zuid. Onderaan de afslag linksaf slaan
richting Mildam. Zie verder **
**De weg blijven vervolgen, door Mildam heen, richting Nieuwehorne. Bij
Nieuwehorne de eerste rotonde rechtdoor, tweede afslag.
Rechtdoor blijven rijden totdat u aan de linkerkant een benzine station ziet. Direct na
het station slaat u linksaf de 8e wijk in. ( Voor het bord Oudehorne)
Dit is een slingerweg en u blijft deze volgen totdat u aan uw rechterkant van de weg
onze witte boerderij ziet liggen, het laatste huis aan de 8e wijk.
Vanuit Groningen/Drachten: op de A7 richting Heerenveen neemt u de afslag 27
Tijnje. Na de afslag rechtsaf richting Gorredijk. Bij Gorredijk rechtdoor de weg blijven
vervolgen. U rijdt door Gorredijk heen en bij de tweede rotonde neemt u de eerste
afslag rechts. Dit is de Hendrik de Vos weg en u blijft deze volgen, deze weg gaat
over in de tweede Compagnonsweg. Aan het einde van deze weg gaat u linksaf en
vervolgt de tweede Compagnonsweg, u heeft het water aan de linkerkant. Deze blijft
u volgen totdat u aan uw linkerhand een eerste brug ziet, de sing sang brug. Hier
gaat u linksaf, over de brug gelijk weer links en dan direct weer rechts de 8e wijk op.
Stukje doorrijden, u ziet dan als eerste onze witte boerderij aan de linkerkant van de
weg.
U kunt parkeren aan de voorkant op het terrein van onze boerderij.

