
Rondrit door Nieuwleusen
 

 
Van harte welkom bij de rondrit tijdens de Oranjefeesten in Nieuwleusen. 

Wij stellen het op prijs dat u meedoet en als blijk van waardering kunt u 

(en alle bezoekers) genieten van een gratis koffie, thee of ranja. Ook 

ontvangt u een herinnering en een consumptiemunt voor een andere 

consumptie naar keuze. 

 

Om de rondrit goed te laten verlopen ontvangt u bij deze de spelregels: 

 

● De auto’s en tractoren en brommers rijden dezelfde route, alleen 

vertrekken de tractoren als laatste  

● Er zijn 2 brandweerauto’s die het signaal van vertrek zullen 

aangeven!  Vriendelijk verzoek om de tijden in acht te nemen. 

● Onderweg is er veel publiek wat uw voertuig graag wil zien!  
● De rondrit is 18 km. Met ruim een half uur bent u dus weer terug op 

het evenemententerrein en is er ruimte voor gezellig samenzijn.  
● Wij hebben weer geprobeerd om een mooie route samen te stellen 

door Nieuwleusen, waarbij we het grootste deel van de versierde 

straten door rijden. U dient er rekening mee te houden dat de wegen 

niet zijn afgezet en dat u zich gewoon dient te houden aan de 

geldende verkeersregels in Nederland. 

● Laat het overige verkeer dus ook gewoon invoegen en heb begrip 

voor het feit dat andere mensen soms aan het werk moeten of 

andere bezigheden hebben. 

● Deelname is alleen toegestaan met een voertuig dat zelfstandig 

verzekerd is en toegelaten is door de RDW voor deelname aan het 

verkeer. 

● Op het terrein mag alleen stapvoets gereden worden. 

● Aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd 

● Door het deelnemen aan de rondrit verklaart u dat u de 

Oranjevereniging en de vrijwilligers op géén enkele wijze 

aansprakelijk zult stellen. Deelname is op eigen risico. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u een plezierige avond toe en zien u graag weer terug op het 

evenemententerrein bij een van de activiteiten in de komende dagen! 

 

 



Routeaanduidingen: 
R.A. = Rechts af L.A. = Links af R.D. = Rechtdoor 
  
Start bij evenemententerrein 
  

1. L.A. Bosmansweg 
2. In bocht naar rechts, Bosmansweg (A) naar links blijven volgen 
3. Rotonde R.D. Bosmansweg (B) 
4. Bosmansweg naar links blijven volgen 
5. Rotonde R.A. Westerveen 
6. Kruising R.D. Westerveen 
7. Rotonde L.A. Jagtlusterallee 
8. Rotonde R.A. Westeinde 

Buurtvereniging “Ruitenveen” (C). 
1. 2e weg R.A. Staphorsterweg (C) 
2. 1e weg R.A. Ruitenveen (C) 
3. Rotonde L.A. Jagtlusterallee 
4. 1e weg L.A. Korenweg 
5. 3e weg R.A. Staphorsterweg 
6. Einde weg R.A. Meeleweg (D) 
7. Rotonde R.A. Jagtlusterallee 
8. 1e wel L.A. Zandspeur 
9. Op splitsing Zandspeur naar rechts volgen 
10. Daarna Zandspeur naar links volgen 
11. 2e weg L.A. Burg. v.d. Grondenstraat (E) 
12. 1e weg R.A. Burg. Bar. van Dedemstraat 
13. 1e weg R.A. Burg. Van Sandickstraat (F) 
14. R.D. Burg. van Haersoltestraat 
15. 1e weg L.A. Raiffeisenstraat 
16. 2e weg R.A. Burg. Backxlaan 
17. Rotonde R.D. Burg. Backxlaan (G) 
18. 7e weg L.A. Weth.Nijboerstraat (H) 
19. 1e weg L.A. Weth. v.d. Berglaan 
20. 1e weg L.A. Weth. Prinsstraat 
21. Einde weg R.A. Burg. Backxlaan 
22. 1e weg L.A. Westerveen 
23. 3e weg R.A. Kon. Wilhelminalaan 
24. 2e weg L.A.  Lijsterlaan 
25. R.A. Lijsterlaan 
26. R.A. Zwaluwlaan 
27. 2e weg L.A. Patrijslaan 
28. Rotonde R.A. Bosmansweg 

  
Finish bij evenemententerrein. 
 
 


