Routebeschrijving naar het Meer Moed Instituut, Borgstee 44, 9403 TV Assen
Via A 28 vanaf Groningen:

Afslag 34 Assen Noord, dan rechtsaf richting Assen: volg de weg, door de tunnel, daarna uiterst
links voorsorteren bij stoplicht.
Linksaf, richting Ring Oost; meteen daarna (100 m) bij het volgende stoplicht links, en direct
daarna (na 20 m) rechtsaf langs groene bord "Tuinland".
Weg volgen, met bocht naar links, tot einde parkeerterrein "Tuinland" (links van de weg met hek).
Waar de weg rechtsom daar wegbuigt: in de bocht links afslaan: Straatbord: Borgstee 30-60.
Weg volgen, na 100 m: rechts op de hoek nr. 44.
Pleintje rondrijden, en rechts langs de bomen parkeren.
Via A 28 vanaf Hoogeveen:

Afslag 32 Assen Zuid, bij stoplicht rechts, richting NS-station (P&R), weg blijven volgen, na 1 km:
langs NS-station op de “Overcingellaan”.
Zie verder hieronder: Vanaf NS-station Assen.
Vanaf NS-station Assen (ca. 2,5 km):

"Overcingellaan" blijven volgen richting noord (station aan uw rechter kant).
Na 400 m, over viaduct: rechtdoor: Industrieweg, rechtdoor bij resp. stoplicht, rotonde, voorbij
Shell-station,
dan bij stoplicht: rechtuit voorsorteren, kruispunt recht oversteken, en direct daarna (na 20 m)
rechtsaf, langs groene bord "Tuinland".
Weg volgen, met bocht naar links, tot einde parkeerterrein "Tuinland" (links van de weg met hek).
Waar de weg rechtsom daar wegbuigt: in de bocht links afslaan: Straatbord: Borgstee 30-60.
Weg volgen, na 100 m: rechts op de hoek nr. 44.
Pleintje rondrijden, en rechts langs de bomen parkeren.
Vanaf Rolde:

Via Rolder Hoofdweg naar Assen: rechtsaf naar Europaweg Oost, richting Groningen. 2 rotondes
rechtdoor: Europaweg Noord,
op volgende (3e) rotonde rechtsaf: Mahatma Gandhiweg. Na 200 m linksaf, (let op kruisende
fietsers!).
Asfalt-weg volgen over 100 m, tot net voorbij de Dierenkliniek (rechts): dan in de bocht: rechts
afslaan: Borgstee 30-60.
Na 100 meter: rechts nr. 44. Pleintje helemaal rond, parkeren aan de rechterkant van de weg.
Vanaf NS-station met de bus:

Er zijn verschillende buslijnen bruikbaar; neem een bus naar: busstation Marsdijk, aan de
M.L. Kingweg. Vandaar 10 minuten lopen: (als u de weg vraagt, vraag naar “Tuinland”)
Vanaf de bushalte: weg recht oversteken, Derkingehof inlopen, dan in dezelfde richting door
blijven lopen: resp. Tymanshof en Kymmelhof volgen (richting: Winkelcentrum Borgstee en
“Tuinland”).
Na de brievenbus (Kymmelhof): fietspad oversteken, verder gaan langs 'De Haan waterbedden',
dan rechtsaf de weg volgen.
Na 50 meter, na de Dierenkliniek, rechts afslaan, straatbord: Borgstee 30-60.
Na 100 meter rechts: Borgstee 44.

