Loop-Neus-Loop 2020 (Covid-editie)
Startpunt bepalen
Op de www.loopneusloop.nl staat een overzichtskaart. Zoek op de overzichtskaart het punt
waar u wilt starten. Het nummer bij dit punt correspondeert met het nummer in de
routebeschrijving.
Voorbeeld: u wilt starten bij de Dolderbrug. Op de overzichtskaart staat bij de Dolderburg
punt 11, u start met lezen bij punt 11 op de routebeschrijving.
Prijsvraag
In de routebeschrijving staan aanwijzingen om letters te verzamelen. Zet de letters in de
volgorde van het woord dat we zoeken. Het antwoord kan t/m 31 december 2020 ingevuld
worden op www.loopneusloop.nl. De winnaars worden beloond met geweldige prijzen,
beschikbaar gesteld door Café De Karre en Cafetaria Het Vullende Buikje.
Namens het team van de Loop-Neus-Loop en Café De Karre wensen we u een mooie
tocht en bovenal een gezond 2021!

Heeft u een loopneus? Loop dan NIET!

Er zal helaas geen pauzeplek op de route zijn en eveneens is (zoals u wel bekend) de horeca
gesloten. Loop voor uzelf, vorm geen groepen en geef gehoor aan de R.I.V.M. richtlijnen
(anderhalve meter-maatregel). De organisatie van deze tocht is niet aansprakelijk noch
verantwoordelijk voor uw gedrag!

Deelname aan deze tocht geschiedt geheel op eigen risico,
de organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of goederen noch een loop-neus!
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Bij café De Karre. Linksom de Bergweg in. Bij huisnr 39 links de nieuwbouw in, vervolgens 1e
rechts.
Weg volgen, met de bocht mee naar links. 1e links.
2x kruising oversteken. Einde links.
De derde letter op de metalen plaat rechts van de weg
1e Links. Tukseweg. 1e Rechts (Bergsteinlaan). Oldemarktseweg oversteken, Bergsteinlaan
vervolgen.
1e Links (Boomsluiters), weg volgen.
Schuin links oversteken naar Bakkersveld. 1e Links
2e Links. Rechts de stoep op, einde stoep rechts (Hooipad).
Einde links (Hooipad).
De laatst letter van de naam van het meubel rechts van het pad
Weg (Hooidijk) oversteken, linksaf.
Rotonde rechts.
De eerste letter van de naam van de winkel aan de andere zijde van de rotonde
Na de Dolderbrug 1e rechts (Capellestraat).
De vierde letter van de naam van het appartementencomplex
Einde Capellestraat brug over Steenwijkerdiep, daarna rechtsaf.
Voor de flat links. Met de bocht mee om het gebouw heen. T-splitsing links.
T splitsing rechts. Einde fietspad links, Verlaatseweg. (Richting woonwagenkamp).
De 16e letter van het woord, in het blauwe vak, op het bord links naast de weg
Volg de Verlaatseweg. T-splitsing rechts (Gasthuislaan), 1e links (Tulpstraat).
Einde Tulpstraat weg oversteken linksaf.
De tweede letter van de omschrijving boven de ingang van de parkeergarage
Rechts trap op (stadswallen).
Einde wallen rechts (Molenwal).
De vierde letter van de achternaam van de schilder
Rechts aanhouden, zebrapad oversteken links (Stationsstraat).
Voor spoorweg links (tramlaan) richting station.
Bij het station over de spoorbrug.
De tweede letter van het derde Franse woord op de winkelruit
Na brug links fietspad op. Eind links.
1e rechts fiets/wandelpad op (Woldmeenthepad, evenwijdig aan Buitengracht).
Einde links na de brug.
Einde Woldmeenthepad linksaf (Bergweg).
Einde Bergweg bevind zich aan de rechterkant café de Karre.
De laatste letter van de naam van de cafetaria
Zet de gevonden letters in de volgorde van het woord dat we zoeken.

Deelname aan deze tocht geschiedt geheel op eigen risico,
de organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of goederen noch een loop-neus!

