
 

 
Looproute kroonjuwelen Medisports 7 
 

Deze mooie route is 7,5 km lang. Op de route vindt je de namen 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! Veel plezier!  

 Start: Visspeciaalzaak Havenzicht Bisschopsmolenstraat 96 Etten-Leur.  

 

 Vandaaruit gaan we opzoek naar het winkelpand aan de 

‘Bisschopsmolenstraat 84’ voor ons eerste kroonjuweel.  

Het kroonjuweel komt overeen met de naam van de winkel.  

Als je voor de etalage staat zie je jezelf in spiegelbeeld. Dat 

zelfde geldt voor de naam van ons kroonjuweel.  

Deze dien je in te vullen op coördinaat: 9-25 tot en met 2-25. 
 

 Daarna loop je in de richting van Zus&Zo en loop je door 

naar de Prego. Je gaat aan de rechterkant langs de 

Prego en ga net voor Het Witte Paard linksaf de straat in. 

Vervolgens sla je rechts af het park in. 

 

 Als je in het park komt loop je richting het ronde gedeelte 

in het midden. Dan heb je aan je linkerzijde de kerk, ergens aan je linkerzijde 

vlakbij het kerkje, staan er twee grote bomen naast elkaar. Bij die bomen ligt 

een kist met een oplossing voor de naam van het kroonjuweel. 

 

 Vervolgens loop je het park uit in de richting van de 

pilaren. Dan kom je uit op de ‘Anna van Berchemlaan’, 

loop de linkerkant op in de richting van de bushalte op 

de ‘Anna van Berchemlaan’ en sla daarna rechtsaf 

naar de ‘Stationsstraat’.  

 

 Loop de ‘Stationsstraat’ helemaal uit en dan kom je uit 

op de ‘Wilhelminalaan’. Daar sla je linksaf en ga je vervolgens de eerste straat 

rechtsaf in de richting van het grasveldje. Dan kom je uit voor een ronde flat in 

het Elisabethpark.  

 

 Ga via het straatje aan de linkerkant van je het park in. Ga net voor het 

bruggetje naar rechts door het park. Dan kom je een bordje tegen met een 

‘pas op’ teken. Op dat bordje bevinden zich een aantal letters van het 

kroonjuweel. Neem het 2de letter van het derde woord over en vul die in op 

coördinaat: 5-19. Neem daarna het 3de letter van het derde woord over en vul 



 

die in op coördinaat: 5-21. En tenslotte neem je het 2de letter van het laatste 

woord over en die vul je in op coördinaat: 5-22. 

 

 Loop daarna heel het parkje uit, totdat je uitkomt bij het hondenveldje. Daar 

steek je rechtdoor de weg over en vervolg je je route op de ‘Appelvink’. Aan 

het einde van de straat is het geen gewone weg meer, maar vervolg je je route 

weer door een kleine parkje. Je gaat rechtdoor op de ronde cirkel in het 

midden. En dan kom je uit op het ‘Beatrixpark’.  

 

 Daar loop je vervolgens rechtdoor verder in de richting van de grote rotonde. 

Je steekt over bij de ‘Oude Bredaseweg’ en loopt door naar de stoplichten op 

de Parklaan. Bij de stoplichten steek je over en loop je langs het Brabantpark 

en neem je de eerste afslag bij de rotonde.  

 

 Daarna neem je de eerste afslag naar links en loop je rechtdoor op die straat. 

Vervolgens sla je rechtsaf naar de ‘Huygenslaan’, die loop je helemaal uit.  

 

 Dan kom je uit op de ‘Achter de Molen’, daar sla je rechtsaf. En aan het einde 

van de straat sla je linksaf. Vervolgens sla je de eerste straat rechtsaf.  

 

 Als je die straat volgt komt er uiteindelijk aan je linkerkant een straat. In de 

straatnaam van die straat zit een letter van het kroonjuweel. Neem het eerste 

letter van de straatnaam en vul die in op coördinaat: 5-20. 

 

 Vervolgens loop je heel de straat waar je al op liep uit totdat je uitkomt bij de 

‘Grauwe Polder’, daar sla je dan rechtsaf. Als je dan op de ‘Grauwe Polder’ 

loopt zie je gelijk in het begin een groot bord. In het witte vlak bovenin bevind 

zich een letter van het kroonjuweel. Neem van het laatste woord de eerste 

letter en vul die in op coördinaat: 5-23. 

 

 Daarna loop je door op de ‘Grauwe Polder’ en sla je vervolgens rechtsaf naar 

de ‘Triangeldreef’.  

 

 Die loop je helemaal uit en 

aan het einde sla je rechts af 

op de ‘beiaard’. Daarna neem 

je bij de rotonde de derde 

afslag. En loop je door tot de 

Visspeciaalzaak die zich aan 

je linkerkant bevind.  

 

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! 


