Route Kroonjuwelen Medisports 2
Deze mooie natuurroute is 8,5 km lang. Op de route vind je afzonderlijk alle
letters van de kroonjuwelen die je nodig hebt. Erbij vermeld staan de
coördinaten waar je deze op de kaart onderaan invult. Leg alle spullen met
aanwijzingen zorgvuldig terug en zorg dat niemand je bezig ziet!


Parkeer je auto of Fiets op de parkeerplaats van het Liesbos vlakbij
restaurant de Boswachter. Loop via de Jachthuisdreef richting ingang
restaurant de Boswachter, passeer en neem het eerste grote bospad
rechts. Loop tot aan einde van deze lange pad.



Als je uit het bos loopt sla je links af, steek de Moerdijkse Postbaan over
en loop naar het meethekje 7.34. Op de achterzijde bevinden zich de
coördinaten en letter van het kroonjuweel.



Vervolg de weg en sla rechtsaf bij boom 10. Loop dit onverharde
weggetje uit maar zoek naar de enige Berkenboom in deze laan. Hierin
bevind zich ergens een letter Kroonjuweel



Tel 15 bomen na de berk en je kijkt naar de ingang van de grootste
aardbeienkweker uit de omgeving. Ga 20 stappen terug en zoek de
volgende letter Kroonjuweel in de hoop zand.



Ga verder richting Etten-Leur en sla bij de onverharde weg linksaf. Volg
de Teerlinkstraat.



Bij de entree van de verlaten oude Boerderij nr 13. Bij het bordje 13 zit
ergens een kroonjuweel letter verstopt met coördinaat.



Vervolg naar einde straat, rechtsaf Lage Bremberg. Bij splitsing rechtsaf
Turfstraat. Bij splitsing Liesbosweg staat een groene stroomkast. Zoek
het volgende kroonjuweel net boven slot kast.



Rechtsaf Liesbosweg-neem afslag Attenlakenseweg links. Het bushokje
heeft een grote zitbank. Hieronder bevindt zich ergens een
kroonjuweelletter.



Loop de Attenlakenseweg in en zoek naar bord parkeerplaats
Aardbeien. Vlak ernaast staat een nieuwe boom en daarachter ligt een
kroonjuweel verborgen.



Vervolg en sla rechtsaf Deurnestraat, sla rechtsaf molenaarsstraat en
loop deze helemaal uit. Bij bordje Baronie van …. Rechtsaf. Vervolg dit
wandelpad tot aan het 2e bord Baronie …. Zoek aan de achterkant bord
naar een nieuwe Kroonjuweel letter.



Vervolg de weg en sla rechtsaf. Geniet van de mooie laanbomen maar
let op Tennet stroompaal 7. Steek over en zoek in de door de specht
keurig uitgeholde boom naar het kistje met de kroonjuweel letter.



Vervolg het wandelpad langs de oude Boerderij en sla linksaf richting
Zanddreef. Net voor de Zanddreef staat rechts een stevig afgezaagde
boom. Daarop bevind zich kroonjuweel letter ...



Rechtsaf fietspad Zanddreef en loop richting Liesbosweg. Zoek achter
het tijdsbord van bushalte Zanddreef naar de kroonjuweel letter.



Steek Liesbosweg over en loop naar het fietsenknooppunt bord. Zoek
op de kaart welk knooppunt het dichtste staat bij Hellegat. De eerste
letter van dit knooppunt nummer vul je in bij coördinaat 16-3 en is je
laatste kroonjuweel letter..



Sla het bos in en volg tot aan de parkeerplaats Liesbos.

Je hebt nu alle letters van 3 kroonjuwelen van Medisports. Vul ze in op de grote
kaart en een deel van de puzzel is opgelost. Op naar de volgende tocht!

