
 

Wijken 

Centrum 1 

Centrum 2 

De Koppel 1 

De Koppel 2 

De Koppel 3 

West/De Koppel 4 

Nieuwboer 

De Maat 

Schollenkamp 

Noord 1 

Elbrink 1 / Noord 2 

Elbrink 2 

Het Hambroek 1 

Het Hambroek 2 

Oostenrijkse woningen 

Flats 
Componist/Andriessenhuis 

Leostichting/Dijkhoek 1 

Leostichting/Dijkhoek 2 

Heure 

Industrie gebied 

 



 

Centrum 1 

Boomgaarden 

Kerkegaarden 

Burg. Van Weliestraat 

Pagendijk 

De Smitse 

Lange Molenstraat 

Korte Molenstraat 

Korte Wal 

Kerkstraat 

Voorstad 

Steenstraat 

 
 

 

 

Wanneer een wijk niet volledig  
afgemaakt wordt, noteer dan wat de  
laatst afgemaakte straat is! 
Ben je klaar met je wijk en er is nog 
tijd over neem dan contact op met  
coördinator bij de kantine. 

Verwachte 

looptijd in de 

buurt:  

Zaterdag 

9.45 uur  



Centrum 2 

Hoflaan 

Dr. Scheijlaan 

Oranjerie 

’t Rondeel 

Poortstraat 

Hofstraat 

Muraltplein 

Weemhof 

Gasthuisstraat 

Weverstraat 

Goudstraat 

Veemarkt 

Lange Wal 

 

Wanneer een wijk niet volledig 
afgemaakt wordt, noteer dan wat 
de laatst afgemaakte straat is! 
Ben je klaar met je wijk en er is 
nog tijd over neem dan contact  
op met coördinator bij de kantine. 
 

 

 

Verwachte 

looptijd in de 

buurt:  

Zaterdag 

9.45uur  



 

Leo stichting / 
Dijkhoek 1 

Wessel van Eijlaan 
(vanaf 
Platvoetsdijk 
richting 
Leostichting)  

Schoollaan 

Herenlaan 

Slotlaan 

Isodoriusweg 

Alexanderinalaan 

Wessel van Eijlaan 
(brug over) 

Kappermaatsweg 
(2 huizen) 

 
 
 
 
 
 
 

Verwachte 

looptijd in de 

buurt:  

Zaterdag 

10.45 uur  



Wessel van Eijlaan 
tot Ruurloseweg) 

 
Rechtsaf richting 
Borculo(tot en met 
Kerkemeijer)  
 
Beijershorstdijk  
(Harteler ook) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rechtsaf richting 
Borculo(tot en met 
Kerkemeijer)  

 

Beijershorstdijk  
(Harteler ook) 

Wiechersweg t/m 
Kornegoor (2x), 
plus boerderij 
tegenover  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wanneer een wijk niet volledig afgemaakt wordt, noteer dan wat de laatst afgemaakte straat is! 
Ben je klaar met je wijk en er is nog tijd over neem dan contact op met coördinator bij de kantine. 



 

Leo stichting / Dijkhoek 
2 

Beltrumseweg  
vanaf Dijkman (Ook 
Hoogenboom,  
Maas en de Weerd) 

Heelweg vanaf Voortman 
richting Borculo 

Geerdinksdijk (Tot aan 
Slutter) 

 
 
 
 
 
 

Kreunertweg 

Wessel van Eijlaan tot 
aan Platvoetsdijk 

Linksaf Platvoetsdijk op 

 
 
 

Verwachte 

looptijd in de 

buurt:  

Zaterdag 

11.15 uur  



Linksaf Platvoetsdijk tot 
en met Brinke 

Kooiveldlaan en 
Kooierlaan (t/m Hiddink) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Platvoetsdijk vanaf 
Wessel van Eijlaan t/m 
Fleissner 

Bij Ruurloseweg rechtsaf 
t/m Kers 

Daarna: Ruurloseweg 
vervolgen t/m Klein 
Bluemink(op de hoek van 
de Wessel van Eijllaan 
met de Ruurloseweg) 

Parallelweg(Meppelink, 
t’Dommerholt en Esselink-
Groenouwe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Platvoetsdijk vanaf 
Ruurloseweg t/m 
Lebbenbruggedijk (Ook 
Wubben en Hendriksen) 

Linksaf Dibbelink, laatste 
huis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer een wijk niet volledig afgemaakt wordt, noteer dan wat de laatst afgemaakte straat is! 
Ben je klaar met je wijk en er is nog tijd over neem dan contact op met coördinator bij de kantine.  



 

De Koppel 1 

Prinses Marijkestraat 

Kroneburgerstraat 

Prinses Beatrixstraat 

Prinses Magrietstraat 

Prins Bernhardstraat 

Koningin Julianastraat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer een wijk niet volledig afgemaakt wordt, noteer dan wat de laatst afgemaakte straat is! 
Ben je klaar met je wijk en er is nog tijd over neem dan contact op met coördinator bij de kantine. 

Verwachte 

looptijd in de 

buurt:  

Zaterdag 

12.15 uur  



 

De Koppel 2 

Prinses Irenestraat 
(vanaf Hessenstraat) 

Berkellaan 

Hieminkbeekstraat 

Leerinkbeekstraat 

Slingestraat 

Barchemseweg 

 

Wanneer een wijk niet volledig afgemaakt  
wordt, noteer dan wat de laatst afgemaakte  
straat is! 
Ben je klaar met je wijk en er is nog tijd over  
neem dan contact op met coördinator bij de  
kantine. 
 

Verwachte 

looptijd in de 

buurt:  

Zaterdag 

11.45 uur  



 

 

De Koppel 3 

Prins Hendrikstraat 

Koningin Wilhelminastraat 

Koningin Emmastraat 

De Weverij 

Koppeldijk: let op flats 
Andriessen huis worden door 
andere groep gedaan. 

Burgemeester 
Bloemersstraat(Vanaf kruispunt 
Pagendijk/Koppeldijk tot afslag 
Prinses Marijkestraat) 

 

Wanneer een wijk niet volledig  
afgemaakt wordt, noteer dan wat  
de laatst afgemaakte straat is! 
Ben je klaar met je wijk en er is nog 
 tijd over  neem dan contact op met  
coördinator bij de  kantine. 

Verwachte 

looptijd in de 

buurt:  

Zaterdag 

12.45 uur  



 

 

West / De Koppel 4 

Brummelskamp 

Morsmanshof 

Warmelinkshof 

v/d Veenstraat 

Klandermanshof 

Spoordijk 

Kingmalaantje 

Hartog Nootlaan 

Kuipers Rietberglaan 

 

 
Wanneer een wijk niet volledig  
afgemaakt wordt, noteer dan  
wat de laatst afgemaakte straat is! 
 
Ben je klaar met je wijk en er is  
nog tijd over neem dan contact  
op met coördinator bij de kantine. 

Verwachte 

looptijd in de 

buurt:  

Zaterdag 

12.45 uur  



 

Nieuwboer 

Lebbenbruggedijk (t/m 
Krabbenborg) 

Hessenstraat 

President Kennedystraat 

Speulbrinkstraat 

Zijlandstraat 

Vicarienstraat 

Burgemeester 
Bloemersstraat(Vanaf 
afslag Prinses 
Marijkestraat tot 
kruispunt Ruurloseweg) 

Grolsesteeg 

Ruurloseweg 

 
Wanneer een wijk niet volledig  
afgemaakt wordt, noteer dan  
wat de laatst afgemaakte straat is! 
 
Ben je klaar met je wijk en er is  
nog tijd over neem dan contact  
op met coördinator bij de kantine. 

Verwachte 

looptijd in de 

buurt:  

Vrijdag  

17.45 uur  



 

 

Schollenkamp 

Onieskamp 

Tedinkweide 

Banninkskamp 

Schollenkamp 

Kooweide 

Rekenseweg 

 

 
 
 
 
 
 
Wanneer een wijk niet volledig afgemaakt wordt, noteer dan wat de laatst afgemaakte straat is! 
Ben je klaar met je wijk en er is nog tijd over neem dan contact op met coördinator bij de kantine. 
 
 
 

 

Verwachte 

looptijd in de 

buurt:  

Zaterdag  

13.15 uur  



De Maat 

De Maat 

Mozartstraat 

Deugenweerd (tot aan Graaf 
Wichmanstraat) 

Johan Straussstraat 

Spoorstraat 

Graaf Wichmanstraat 

Beethovenstraat: Let op flats 
worden door andere groep 
gedaan. 

Chopinstraat 

Burgemeester 
Bloemersstraat(Vanaf kruispunt 
Pagendijk/Koppeldijk tot 
Spoorstraat 

 

 

 

 

 
Wanneer een wijk niet volledig afgemaakt wordt, noteer dan wat de laatst afgemaakte straat is! 
Ben je klaar met je wijk en er is nog tijd over neem dan contact op met coördinator bij de kantine. 

Verwachte 

looptijd in de 

buurt:  

Zaterdag  

11.45 uur  



 

 

Noord  1 

Deugenweerd (vanaf 
Graaf Wichmanstraat) 

Van Limburg Stirumstraat 

Van Bronkhorststraat 

Van Raesfeltstraat 

Bisschop v. Munsterstraat 

Van Vordenstraat 

Graaf van Zutphenstraat 

Hertog van Gelrestraat 

Kluverskamp 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer een wijk niet volledig afgemaakt wordt, noteer dan wat de laatst afgemaakte straat is! 
Ben je klaar met je wijk en er is nog tijd over neem dan contact op met coördinator bij de kantine. 

Verwachte 

looptijd in de 

buurt:  

Vrijdag  

17.45 uur  



 

 

Elbrink 1 / Noord 2 

Van Coevordenstraat 

Heer Rudolfstraat 

Warandepad 

De Markerrichter 

Hogenweerd 

Het Elbrink 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer een wijk niet volledig afgemaakt wordt, noteer dan wat de laatst afgemaakte straat is! 
Ben je klaar met je wijk en er is nog tijd over neem dan contact op met coördinator bij de kantine. 

Verwachte 

looptijd in de 

buurt:  

Vrijdag  

17.45 uur  



 

 

Elbrink 2 

De Leenkamer 

Het Patronaat 

De Hofvoogd 

De Magistraat 

De Rentmeester 

Het Tiendpad 

 

 
 
Wanneer een wijk niet  
volledig afgemaakt wordt,  
noteer dan wat de laatst  
afgemaakte straat is! 
Ben je klaar met je wijk en  
er is nog tijd over neem dan  
contact op met coördinator  
bij de kantine. 

Verwachte 

looptijd in de 

buurt:  

Zaterdag 

10.45 uur  



 

 

Het Hambroek 1 

Beukenlaan 

’t Hambroek 

Eikenlaan (tot aan Kiezel & 
Kei) 

Gouden Regenstraat 

Lijsterbesstraat 

Deel van Prunusstraat(zie 
plattegrond) 

Populierenstraat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer een wijk niet volledig afgemaakt wordt, noteer dan wat de laatst afgemaakte straat is! 
Ben je klaar met je wijk en er is nog tijd over neem dan contact op met coördinator bij de kantine. 

Verwachte looptijd in 

de buurt:  

Vrijdag 17.45 uur of 

zaterdag 9.30 uur 



 

 

Het Hambroek 2 

Kastanjelaan 

Eikenlaan (vanaf Kiezel & Kei) 

Lindenstraat 

Acaciastraat 

Iepenstraat 

Wilgenstraat 

Acerstraat 

Malusstraat 

Esdoornstraat 

Deel van Prunusstraat(zie 
plattegrond) 

 

  

 
 
 
 
 
 
Wanneer een wijk niet volledig afgemaakt wordt, noteer dan wat de laatst afgemaakte straat is! 
Ben je klaar met je wijk en er is nog tijd over neem dan contact op met coördinator bij de kantine. 

Verwachte looptijd in 

de buurt:  

Vrijdag 17.45 uur of 

zaterdag 9.30 uur 



 

Oostenrijk 

Parallelweg, 4 woningen 

Geesterense Binnenweg 
(tot brug) 

Nobelstraat 

Kamerling Onnesstraat 
(t/m Snuverink 
Autohandel) 

Keizer Ottostraat 

Prins Willem de 5e straat 

Burg. Tourton de Bruijn 
straat 

Stoeterijstraat 

Heerlijkheidsstraat 

Lochemseweg (t/m 
Sportschool Bodycheck) 

Van de Meeneplein 

 

 

 
Wanneer een wijk niet volledig afgemaakt wordt, noteer dan wat de laatst afgemaakte straat is! 
Ben je klaar met je wijk en er is nog tijd over neem dan contact op met coördinator bij de kantine. 

Verwachte 

looptijd in de 

buurt:  

Vrijdag 

17.45 uur  



 

Flats 
componist/Andriessenhuis 
 

Flats Beethovenstraat 

Componist  

Andriessenhuis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer een wijk niet volledig afgemaakt wordt, noteer dan wat de laatst afgemaakte straat is! 
Ben je klaar met je wijk en er is nog tijd over neem dan contact op met coördinator bij de kantine. 
 

Verwachte 

looptijd in de 

buurt:  

Zaterdag 

10.45 uur  



 

 

Heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwachte 

looptijd in de 

buurt:  

Zaterdag 

12.45 uur  



Heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Wanneer een wijk niet volledig afgemaakt wordt, noteer dan wat de laatst afgemaakte straat is! 

Ben je klaar met je wijk en er is nog tijd over neem dan contact op met coördinator bij de kantine.



INDUSTRIE  

 

Verwachte 

looptijd in de 

buurt:  

Zaterdag 

11.15 uur  



INDUSTRIE  

 
 

Wanneer een wijk niet volledig afgemaakt wordt, noteer dan wat de laatst afgemaakte straat is! 

Ben je klaar met je wijk en er is nog tijd over neem dan contact op met coördinator bij de kantine. 


