Looproute kroonjuwelen Medisports 5
Een tocht van 6,5km door het centrum van Etten-Leur.
Leg alle spullen na gezien te hebben s.v.p. terug voor de volgende Medisporter.
Met Medisports achter u slaat u rechtsaf. Op de rotonde rechtdoor. Volg deze weg en neem de flauwe
bocht. Aan het eind van deze weg rotonde rechtdoor richting treinstation. Steek het spoor over en
loop dan rechts door de fietsenstallen en vervolgens links . Op het dak van het station staan twee
woorden. U mag hier de 7e letter van het tweede woord pakken en deze invullen op plek 16-15.
Draai met de rug naar het station en steek het zebrapad over. U gaat dan rechtdoor. Loop naar de
ingang van de Nobelaer. Daar is een envelop/bakje verstopt bij de borden. Zoek en open deze. Vul de
naam van dit kroonjuweel in op 5-16 tot 11-16
Loop nu terug richting het zebrapad en steek deze over. U loopt vervolgens het park in. Recht voor u
ziet u een gebouw staan wat gebaseerd is op een klassieke bouwstijl. Van welke klassieke cultuur is
deze bouwstijl?
a. Egyptische cultuur

b.Griekse cultuur

c.Germaanse cultuur

Vul de letter van uw antwoord in op 6-11
Vervolg nu uw route door het park. Bij het kruispunt mag u de afslag linksvoor nemen. Bij het kruispunt
daarna mag u rechts afslaan. Wanneer u het witte paard aan uw linkerkant hebt slaat u rechtsaf
richting het gemeentehuis en stop bij de Moeierboom. Welke boomsoort is de moeierboom?
a. Knotwilg

b. Eik

c. Beuk Vul de letter van uw antwoord in op 6-17

Met de moeierboom voor u mag u naar links lopen richting het gemeentehuis.
Op de bovenste rij van het gemeentehuis staan Romeinse cijfers afgebeeld.
Met behulp van de afbeelding hiernaast. Welk jaartal staat afgebeeld op het
gemeentehuis?
r.

1786

t. 1876

r.1776

Vul de letter van uw antwoord in op 13-15
Wanneer u voor het gemeentehuis staat loopt u naar links. Hierna slaat u
rechtsaf en houdt u de Van Gogh aan uw rechterhand. U volgt het zwart witte
pad richting de bios en voor de bios slaat u linksaf. Wanneer u dan op de Veemarktsstraat komt slaat
u rechtsaf. Bij het volgende kruispunt slaat u weer rechtsaf.
U komt nu weer op de Markt. Hier steekt u eerst de weg over. Daarna slaat u linksaf. Loop de markt
vervolgens verder af. Aan het eind van de weg steekt u de Spoorlaan over en slaat u linksaf, richting
de Hoevenseweg.
Wanneer u bij de bushalte komt op deze weg ziet u aan uw rechterkant een wit gebouw met twee
blauwe muurschilderingen. Op de linker muurschildering houdt de man iets in zijn hand. wat is dat?
o. Een schild

h. Een zwaard

i. Een fakkel

Vul de letter van uw antwoord in op 15-15

Vervolg de weg. Bij de rotonde steekt u deze rechtdoor over via het zebrapad. Dan komt u op een
voetpad uit. Loop deze in. U komt dan uit op de Haansberg. met een kleine ronde op het einde. Aan
de linkerkant van deze rond ziet u een Jezusbeeld. Hoeveel spijkers heeft deze jezus in zijn lichaam?
s.

2

t. 3

u.4

Vul de letter van uw antwoord in op 6-14

Vervolg de weg. Bij het volgende kruispunt slaat u rechtsaf de Haansberg in. Dit is een weg zonder
voetpad. Vandaar dat u wordt geadviseerd aan de linkerkant van de weg te lopen.
Na verloop van tijd zult u aan de linkerkant een bord van beefselect zien. Op dit bord staan ook een
paar gouden sterren, maar hoeveel?
b.2

a.4

g. 5

Vul de letter van uw antwoord in op 6-12

Vervolg de Haansberg tot u bij een y-vormig kruispunt komt. Sla hier rechtsaf het Sander in. U kunt
hier bijna gelijk linksaf slaan richting een overkapping. Zoek de stenen waaronder een kroonjuweel
ligt. Vul de naam van dit kroonjuweel in op 12-11 tot 12-15.
Loop terug naar het Sander en vervolg de weg. Na ongeveer 100 meter is er aan de rechterzijde van
de weg een afslag voor fietsers en voetgangers. Sla hier rechtsaf. U komt dan op de
Schermerhornbeemd uit. Bij de eerste brug slaat u rechtsaf de brug over. Aan het eind van de brug
slaat u dan linksaf naar de Willem Dreessingel. U volgt deze weg.
Bij de grote rotonde loopt u tegen de klok in en neemt u de tweede afslag, waardoor u op de Willem
Dreessingel blijft. Blijf deze weg volgen en steek de brug over. Steek ook de Aletta Jacobslaan over.
Aan de overkant ziet u aan uw linkerkant een paar kasten staan, een groene en een witte. Ergens op
deze kasten is een letter geplakt. Zoek deze letter en vul hem in op 14-15
Hierna steekt u het fietspad over en loop u naar het voetpad. Met uw rug naar de kasten loopt u naar
links. Dan komt u op het Gebrandyhof. Blijf deze weg tot het einde volgen. Dan stopt de weg, maar het
voetpad blijft doorlopen. Loop door tot de rotonde en neem daar de tweede afslag, rechtdoor.
Na 50 meter ziet u dan Medisports aan uw linkerkant. U bent nu bij het einde van deze wandelroute.

