
Route beschrijving Theoriecentrum Hoogeveen.Route beschrijving Theoriecentrum Hoogeveen.

Neem de  richting Hoogeveen via de autoweg  N48  Balkbrug Hoogeveen.Neem de  richting Hoogeveen via de autoweg  N48  Balkbrug Hoogeveen.

Neem de afslag:       Hoogeveen - OostNeem de afslag:       Hoogeveen - Oost
                                 Emmen     Wegnummer A37                                 Emmen     Wegnummer A37

Neem de afslag:       Hoogeveen - Oost  HollandscheveldNeem de afslag:       Hoogeveen - Oost  Hollandscheveld

Bij Verkeerslichten     Linksaf.Bij Verkeerslichten     Linksaf.

Bij verkeerslichten      RechtdoorBij verkeerslichten      Rechtdoor

Bij rotonde                  Rechtsaf.Bij rotonde                  Rechtsaf.

Tweede weg rechts.  (is in de bocht.)Tweede weg rechts.  (is in de bocht.)

Eerste weg rechts. Aan de linkerkant voor u ligt het wijkcentrum de Eerste weg rechts. Aan de linkerkant voor u ligt het wijkcentrum de 
                               Magneet daar moet je zijn voor het Theorie-examen.                               Magneet daar moet je zijn voor het Theorie-examen.

Gaat u met het openbaar vervoer neem dan de bus richting Coevorden lijn 29 en stapGaat u met het openbaar vervoer neem dan de bus richting Coevorden lijn 29 en stap
in Lutten over op lijn 30 richting Hoogeveen.in Lutten over op lijn 30 richting Hoogeveen.
Stap bij de eerste bushalte in Hoogeveen uit en loop terug naar de rotonde.Stap bij de eerste bushalte in Hoogeveen uit en loop terug naar de rotonde.
Bij de rotonde gaat u naar links een paar honderd meter voor u ziet u een Bij de rotonde gaat u naar links een paar honderd meter voor u ziet u een 
winkelcentrum Grote Beer.winkelcentrum Grote Beer.
Als u hier door heen loopt ziet aan de rechterhand de Magneet. (groot hoog gebouw) Als u hier door heen loopt ziet aan de rechterhand de Magneet. (groot hoog gebouw) 
  
Adres:Adres:
Wijkcentrum de MagneetWijkcentrum de Magneet
Grote Beer 16Grote Beer 16
7904 LG7904 LG
Hoogeveen.Hoogeveen.
Telefoon Theoriecentrum: 0528-266350 Telefoon Theoriecentrum: 0528-266350 

P.S.P.S.

Zorg dat je bij je hebt:Zorg dat je bij je hebt:

Een  geldig legitimatiebewijs.Een  geldig legitimatiebewijs.

Autorijschool E. TimmermanAutorijschool E. Timmerman
Rheezerend 174Rheezerend 174
7701 BK7701 BK
DedemsvaartDedemsvaart
Telefoon: 0523-616768 / 06-29438316Telefoon: 0523-616768 / 06-29438316




