WILT U SVP UITERLIJK ÉÉN DAG VOOR DE AANKOMST DATUM PER EMAIL OF TELEFOON
AAN ONS DOORGEVEN HOE LAAT U ONGEVEER VERWACHT AAN TE KOMEN. DAN ZORGEN
WIJ ER VOOR DAT WIJ THUIS ZIJN OM U TE ONTVANGEN EN DE SLEUTELS TE
OVERHANDIGEN !

ADRESGEGEVENS
Vakantiehuisje “TWISTERHOF”
Fam. J. Faber - Van Kol
Zollstrasse 1
49762 Sustrum Moor - Duitsland
Tel: 0049 - 59 39 641
Mail: twisterhof@ewetel.net

DENKT U AAN UW PASPOORTEN EN DIE VAN UW HOND(EN) ??!!
Routebeschrijving via Drachten-Groningen-Winschoten
-

-

Over de Waldwei richting Drachten
Na Drachten gaat u de A-7 richting Groningen op
In Groningen blijft u de A-7 houden, dan richting Winschoten-Nieuweschans-Oldenburg (D)
U neemt vervolgens na vele kilometers afslag 47 (Winschoten-Pekela´s). Aan het einde van
de afslag rechtsaf richting Blijham (N367) volgen.
Dan alsmaar rechtdoor gaan (eerst N367 daarna N368).
Eerst staat Blijham aangegeven en later Vlagtwedde. Ook hier bent u weer enige kilometers
verder (weet niet precies hoeveel).
Op 2e rotonde in Vlagtwedde ook rechtdoor richting Sellingen – Ter Apel (N976)

NU GOED OPLETTEN:
-

-

-

-

In Sellingen gaat u op een gegeven moment linksaf richting Hasseberg (goed opletten, het is
een heel klein wegbewijzeringsbordje aan de rechterkant van de weg).
Bij die afslag is aan uw rechterhand een restaurant (De Herberg) en links staat zo´n stenen
gemetseld bankje om op te zitten.
U volgt deze weg naar Hasseberg eerst in een bocht naar links, dan in een bocht naar rechts
en dan weer in een bocht naar links. U komt over een klein bruggetje over het kanaal over en
gaat gewoon alsmaar rechtdoor. Dat is wel een paar kilometer lang.
Op een gegeven moment rijdt u de bebouwde kom van Hasselbrock in (u bent dan al in
Duitsland). Vlak na de kerk aan uw rechterhand komt een soort van t-splitsing met in het
midden een groot kruisbeeld. U gaat rechts aan dat kruisbeeld voorbij en komt dan bij een
doorgaande weg.
U gaat dan rechtsaf de doorgaande weg op.
Na een paar kilometer komt een afslag naar links richting Sustrum; deze neemt u niet maar u
rijdt nu nog 600 meter rechtdoor;
hier komt in de bocht een afslag naar rechts: de Zollstrasse. Deze straat gaat u dus in.
Kijk goed, rij niet te snel want u bent ‘m voorbij voor u er erg in heeft ……
Na ongeveer 500 meter vindt u onze woning Zollstrasse 1 aan de linkerhand. U kunt de oprit
inrijden en uw auto even bij de boerderij parkeren en zich melden aan de achterdeur (daar
bevindt zich een deurbel links naast de deur; svp niet de klepelbel gebruiken want deze horen
we niet overal in huis).

Wij wensen u een goede reis !
PS: Mocht u toch verkeerd gereden zijn, gaat u dan niet dwalen en belt u ons even. Dan helpen wij u
weer op de goede weg !
Telefoon: 06 – 20 59 51 70 of
0049 – 59 39 641

