Routebeschrijving kantine en veld K.V.Stadskanaal '74
Vanuit Zwolle
- Vanaf Zwolle rijden richting Hoogeveen/Groningen (A28)
- Neem afslag 32 (Assen Zuid) richting Gieten, Veendam en Rolde
- Ga bij de afslag richting Gieten, Stadskanaal, Emmen de weg af.
- Neem op de rotonde de eerste afslag naar de N34 richting Stadskanaal, Emmen
- Volg de N34 tot de afslag Gasselte (N378) neem deze afslag.
- Op de rotonde de derde afslag richting Stadskanaal.
- Op de volgende rotonde de tweede afslag richting Stadskanaal
- Deze weg volgen tot Stadskanaal
- In Stadskanaal over de brug bij de eerste rotonde rechtdoor
- Bij de volgende rotonde(ovaal) recht door
- Bij de volgende rotonde rechts af
- Dan bij de zesde rotonde links af (Doctor Kinglaan)
- Daarna de derde weg links (Maarsbroek)
- De tweede straat links en dan de eerste rechts
- Als u op het parkeerterrein staat ziet u het schoolgebouw van het Noorderpoort.
Waarin onze kantine zich bevindt, deze is bereikbaar via de trap.
- Aan de linkerzijde is ons speelveld.
Vanuit Groningen
- Vanaf Groningen neemt u de A7 richting Duitsland
- Neem na ongeveer 18 km afslag 44 (Noordbroek) en dan richting Veendam, Stadskanaal (N33)
- Na ongeveer 8 km komt de afslag richting Stadskanaal (N366)
- Neem bij de eerste rotonde de eerste afslag
- Neem bij de volgend rotonde de tweede afslag (N366)
- Volg deze weg tot na de rode loper(ongeveer 17 km).
- De afslag (na de rode brug) Stadskanaal, Borger eraf (N374)
- Onder aan de afslag rechts af
- Bij de eerste rotonde rechts af (Borgenweg)
- Deze gaat (na de bocht) over in de Kinglaan
- Dan de derde straat rechts
- De tweede straat links en dan de eerste rechts
- Als u op het parkeerterrein staat ziet u het schoolgebouw van het Noorderpoort.
Waarin onze kantine zich bevindt, deze is bereikbaar via de trap (buitenzijde).
- Aan de linkerzijde is ons speelveld.

Adresgegevens : Sportparklaan 5 9502 CW Stadskanaal

