Looproute kroonjuwelen Medisports 1
Deze leuke route is 5 km lang en je hebt een schepje nodig. Op de route vind je de
eerste 3 kroonjuwelen die je nodig hebt. Zodra je ze alle drie hebt is het nog even
puzzelen in welke vakjes ze horen. Leg alle spullen met aanwijzingen zorgvuldig
terug en zorg dat niemand je bezig ziet! Veel plezier!
1. Loop via de parkeerplaats van het Zorgcentrum naar de achterkant van het
Medisports gebouw. Daar vind je in de grond een stenen schatkist met daarin
het eerste kroonjuweel! Verplaats voorzichtig de steentjes en open het kistje.
Fotografeer dit kroonjuweel of noteer als je weet wie/wat dit is. Op de
achterzijde van je formulier dient dit kroonjuweel ingevuld te worden. Stop
alles terug in het kistje en plaats de stenen er weer voorzichtig op voor de
volgende zoekers.
2. Loop terug naar de voorkant en ga bij Medisports rechtsaf richting de
dichtstbijzijnde rotonde.
3. Bij de rotonde rechtsaf de Rijksdijk op.
4. Sla bij de eerste straat rechtsaf!
5. Sla vervolgens bij de eerste straat linksaf.
6. Einde van de straat linksaf.
7. Loop rechtdoor en steek de Rijsdijk over. Sla hier vervolgens rechtsaf naar de
Hanekinderstraat. Loop deze straat uit tot de eerste afslag en sla hier rechtsaf.
Loop langs het hondenveldje af, richting het voetbalveld.
8. Loop naar het bankje op het voetbalveld en zoek hier naar 2 witte bakstenen
en vind het 2e kroonjuweel!
9. Steek bij het voetbalveld over richting straat de Kouwelaarsbrand.
10. Loop in de Kouwelaarsbrand tot je het water tegenkomt sla hier linksaf de
Moerlaken in. Loop deze uit tot je weer oversteekt richting de Westpolderplas.
11. Loop naar de afslag ingang van de Westpolderplas. Hier zie je houten balken
in de grond. Zoek bij deze palen naar een kroonjuweel!

12. Loop vervolgens het Westerpolderpad uit en sla aan het eind linksaf, vervolg
de weg over het Achtergat tot aan de Meeuwisdijk. Kraak onderstaande code
voor het vervolgen van je weg.

13. Aan het einde van de Meeuwisdijk vind je het laatste Kroonjuweel! Kijk rechts
in de bocht in de berm en zoek de witte steentjes. Vind hier het laatste
kroonjuweel.
14. Vervolg de weg rechtsaf op het Slagveld richting het Sander, ga vervolgens bij
het Sander direct linksaf!
15. Loop deze weg uit en sla linksaf naar Medisports.

Kraak deze code voor de uitkomst van route 1 en vul deze thuis in op het grote
geheel!

