Motortoertocht 6 mei 2005 . vertrek omstreeks 10.00uur vanaf MCDR
-De basis verlaten en rechtsaf, bij de stoplichten rechtsaf de rondweg op, direkt over de
Hermesbrug rechtsaf, via industrieterrein de stad uit.
-Over de brug en bij beide rotondes rechtdoor, bij kruising rechtsaf naar Boksum.
-In Boksum linksaf en weg volgen tot Oosterwierum, daar linksaf en bij kruising weer linksaf
tot afslag Rauwerd. In Rauwerd links aanhouden en dorp uitrijden tot kruising en daar
rechtsaf richting Irnsum en vervolgens Akkrum.
-In Akkrum links aanhouden onder viaduct door en afslag links naar Nes, daarna direkt rechts
om langs de Boorn naar Oldeboorn te rijden.
-In Oldeboorn linksaf, via NijBeets naar Beetsterzwaag
(Eventueel kunnen we KOFFIE-drinken in het Witte Huis vlak buiten Beetsterzwaag)
-Beetsterzwaag uitrijden en rechtsaf door het bos via Sparjebird, rechtdoor,(bajonetkruising)
weg blijven volgen, diverse kruisingen rechtdoor naar Elslo, daar rechts aanhouden en na
enige tijd linksaf richting Zorgvlied en Wateren, weg blijven volgen naar Diever .
-Door Diever heen , links aanhouden tot aan het Kanaal en daar linksaf naar Hoogersmilde.
-Voor Hoogersmilde linksaf, richting Appelscha.
(Eventueel kunnen we LUNCHEN aan de Boerestreek te Appelscha)
-In Appelscha op eind boerestreek rechtsaf de brug over, rechtdoor en de eerste weg rechts, op
het eind bij T-kruising links en bij rotonde rechtsaf naar Haulerwijk, daar linksaf aan
rechterkant van de vaart doorrijden naar Waskemeer, de brug over en links van de vaart
doorrijden tot T-kruising, linksaf naar Bakkeveen,
-Daar links van de vaart doorrijden tot Frieschepalen, in het dorp rechtsaf en de eerste links.
-Over de A7 door langs Surhuisterveen, Blauwverlaat naar rotonde bij Buitenpost.
-Hier rechtdoor volgende rotonde linksaf naar Veenklooster en en Kollumerzwaag, in
Zwaagwesteinde rechtsaf richting Damwoude, de N356 oversteken door Broeksterwoude
richting Roodkerk, ruim voor het dorp rechtsaf naar Birdaard.
-Bij Birdaard de EE oversteken en via Tergreft , Bartlehiem en Stiens weer
naar Leeuwarden.
Afstand ongeveer 225 km

