5e Morigerlaan 1
9697 SK Blijham
0597-562920
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Routebeschrijving naar Torc - bureau voor zelfonderzoek
Torc is gevestigd in Blijham, een dorp ongeveer 5 km. ten zuiden van Winschoten en 4 km. ten oosten
van Oude Pekela. Op onderstaand kaartje is Torc aangegeven met een rode pijl.
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VANUIT GRONINGEN

U volgt de autosnelweg A7 in de richting Hoogezand/Winschoten. U neemt afslag 47. De afslag voert u
links over de snelweg heen naar een grote rotonde. U neemt de 1e afslag rechts terug over de snelweg.
Bij de volgende rotonde rijdt u richting Blijham (N367). U blijft op alle rotondes de richting Blijham volgen. Op een van de rotondes verandert het wegnummer in N368. Zie verderop: op de N368.
VANUIT ASSEN

Als u vanaf de A28 komt dan neemt u afslag 32 (Assen-Zuid) en volgt u de N33 richting Veendam. Bij
Veendam neemt u de afslag richting Pekela’s en Stadskanaal (N366). Vervolgens neemt u de afslag richting Oude Pekela. Onderaan de afslag gaat u linksaf richting Oude Pekela (N367). U blijft deze weg volgen en neemt bij de vierde rotonde de 2e afslag naar rechts richting Blijham. Dit is nog steeds de N367.
Bij de volgende rotonde gaat u rechtsaf, de N368.
OP DE N368

Op weer een rotonde gaat u rechtdoor richting Vlagtwedde (2e afslag, dus NIET de 3e afslag richting
Blijham en Bellingwolde nemen). Na ong. 500 m. neemt u de afslag naar rechts, richting Wedderveer.
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Onderaan gaat u rechtsaf richting Wedderveer. Na ca. 300 meter slaat u rechtsaf de 5e Morigerlaan in (u
kijkt tegen de achterkant van het straatnaambordje aan). De laan is herkenbaar aan het bord van Harm
Kruize Assurantiën op de hoek. Torc is gevestigd in het huis ongeveer 100 meter verderop de laan (oranje
pannendak). Parkeren kunt u achter het huis. Daar vindt u ook de ingang van de praktijk.

