
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! 

 

Loop-Neus-Loop: Alleen voor dappere mensen! COVID-

editie 2.0 - 2021 
 

Plaats uw unieke, grappige, loop-neus-foto van deze vermaarde wandeltocht op onze 

Loop-Neus-Loop facebook pagina!! 

 
1. Bij verlaten café De Karre, linksom de Bergweg in. 

2. Voor het spoor rechts, voetpad in en weg volgen.  

2e letter van de straatnaam 

3. Einde weg links (Oosterhoek).  

4. Y-splitsing links (Oosterhoek). 

5. Weg volgen tot Tukseweg. 

6. Links richting Steenwijk. 

 1e letter van de naam van de rotonde 

7. Dolderbrug over, 5e letter van het leegstaande gebouw aan de rechterkant,  rechtdoor volgen tot 

aan centrum, rechtdoor bij Shanghai (Chinees) de Woldpromenade in. 

8. Weg vervolgen. 

9. T-splitsing (VakantieXperts Reisburo Blok) rechts.  

10. Weg vervolgen langs de markt, deze weg gaat over in de Onnastraat, rechtdoor. (Na 20 meter aan 

uw linkerzijde bevindt zich een openbaar toilet) 

11. 1e weg links (Molenstraat). 

12. 2e weg links (Waagstraat). 

2e letter, naam pand links 

13. Einde weg rechts (Markt), vervolgens weer rechts (Oosterstraat). 

14. Einde Oosterstraat oversteken, om het standbeeld, 1e weg rechts (Oostwijkstraat).   

  1e letter achternaam van de man die het standbeeld gemaakt heeft 

15. Y splitsing links aanhouden, 1e weg rechts (Oostwijkstraat), stoep rechterzijde. 

16. Oostwijkstraat rechts aanhouden richting Buze, weg vervolgen langs parkeerplaats 

(Westwijkstraat) 

17. Voor het gemeentehuis links (Wilhelminastraat).  

4e letter van de “verwarming” boven het poortje 

18. Einde weg, voetpad rood wit paaltje op, einde voetpad na 20 meter rechts. 

19. Weg vervolgen, oversteken, parkeerterrein aan rechterzijde van politiebureau oversteken. 

20. In de rechterhoek het voetpad op, direct links aanhouden voor huizen langs, voetpad op. 

21. Voetpad rechtsaf volgen, kruising linksaf (Rozenstraat). 

22. Einde Rozenstraat links, Gasthuislaan, 1e rechts (Paul Krugerstraat) 

23. Eind van de straat rechts (Jan van Riebeeckstraat). 

24. Kruising met Verlaatseweg oversteken (Kanaalstraat). 

25. T-splitsing links (Parkstraat). 

26. Kruising links (Aastraat).  

27. Kruising links (Verlaatseweg).  

3e letter van de villa aan de linkerkant van de weg 

28. T-splitsing links (Gasthuislaan). 

29. Einde weg rechtdoor, bij Regiobank links afslaan, stoep Kornputsingel 

30. Kornputsingel links aanhouden. 
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31. Voor restaurant ‘t Veerhuis linksaf, oversteken en de weg vervolgen op parkeerplaats 

Steenwijkerdiep.     

Laatste letter van Bert 

32. Einde parkeerplaats rechts, 1e weg links, Steenwijkerdiep blijven volgen.  

33. Bij de brug rechts (Capellestraat). 

34. Einde weg oversteken, linksaf Tukseweg, over de Dolderbrug. 

2e letter bedrijf rechts voor rotonde 

35. Rotonde links, langs oude melkfabriek en bij Kruider links (Melkweg).  

7e letter 7e product zuil meubelzaak 

36. Welkoop passeren, voet/fietspad op, direct naar rechts (Hooipad). 

37. Hooipad bij bankje rechtdoor vervolgen, gaat over in de weg (Spitzen), weg rechtdoor vervolgen 

op Bakkersveld. 

38. Bocht rechts aanhouden richting vijver, einde weg rechts richting café De Karre.  

Laatste letter van de naam van de huisartsenpraktijk links 


