Looproute kroonjuwelen Medisports 6
Deze leuke route is 6.5 km lang en je hebt een schepje nodig. Op de route vind je de
5 kroonjuwelen die je nodig hebt. Zodra je ze alle vijf 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!
De eerste 2 letters van de puzzel krijg je cadeau. De letter A komt op coordinaat 9-20
en de letter T komt op coordinaat 10-20.
1. Je staat nu met je rug naar Medisports toe. Ga hier naar links de Voorsteven
in. Ga aan het eind van de straat met de bocht mee naar links, de
Achtersteven in.
2. Loop deze straat helemaal uit tot dat je aan het kruispunt van de
Achtersteven, de Karnsberg en het Slagveld komt, en ga hier rechtsaf richting
het Slagveld en loop die uit.
3. Loop via de Geerkade rechtdoor en ga hier de Slikbrug over. Kijk na de brug
gelijk links en ga op zoek naar 2 witte stenen (die onder het Lichttoren Hoofd
monument liggen) en vind hier je 1e kroonjuweel. (Dit kroonjuweel komt op
coördinaat 8-19 t/m 8-23).
4. Vervolg de weg vervolgens linksaf over het fietspad en loop de Leurse dijk af
richting het viaduct (richting de Turfvaart). Kijk na het viaduct gelijk naar rechts
en zoek naar 2 witte stenen en vind hier je 2de kroonjuweel! Maak de
onderstaande puzzel en vind je kroonjuweel. (Dit kroonjuweel moet op
coördinaat 2-22 t/m 8-22).

5. Vervolg je weg rechtdoor over het fietspad van de Zevenbergseweg tot aan de

Zwartenbergse Molen. Ga opzoek naar het infobord, die bij de molen staat, en
ga opzoek naar 2 witte stenen en vind hier het 3de kroonjuweel. (Dit
kroonjuweel moet op coördinaat 2-17 t/m 6-17).
6. Keer nu om en loop de Zevenbergseweg terug af. Ga bij het 1e bankje aan de
rechterkant, wat je ziet, op zoek naar 2 witte stenen en vind hier je 4 de
kroonjuweel. Maak de onderstaande puzzel en vind het kroonjuweel. (Dit
kroonjuweel komt op coördinaat 3-16 t/m 3-22).

7. Loop vervolgens de Zevenbergseweg af richting de rotonde op de Rijsdijk en
ga hier rechtsaf richting de Rijsdijk. Loop over de Coen de Koningbrug
rechtdoor en zoek t.h.v. het Westpolderpad rechts in de berm naar 2 witte
stenen en vind hier je 5de kroonjuweel. (Dit kroonjuweel moet op coördinaat
11-19 t/m 11-24). Vervolg je weg linksaf (steek hier over) de Moerlaken straat
in.
8. Loop deze straat af totdat je bij de T-splitsing van het Slagveld komt en ga hier
rechtsaf het Slagveld in. Ga bij de derde straat links de Keenseweg in.
9. Loop de Keenseweg af totdat je bij de Boegspriet bent en ga hier rechtsaf de
Boegspriet in. Ga de tweede straat links de Rijsdijk in. Ga vervolgens bij de
rotonde links de Voorsteven in en loop terug richting Medisports.

