Looproute kroonjuwelen Medisports 8
Deze tocht is een route van 8,5 km wandelend door en om de mooie wijk
Schoenmakershoek. Benodigd zijn wandelschoenen en je telefoon. Je gaat
kroonjuwelen zoeken maar ook een foto maken onderweg. Veel plezier en graag
alles op de plaats terug leggen. Vind je een letter niet, probeer dan creatief dit zelf in te
vullen.
Startpunt is de Molen De Lelie. Bij dit oude juweel uit Etten-Leur krijgt u al gelijk een
eerste Kroonjuweel cadeau. Kijk op onze website en zoek ons hele team op. De
laatste die er op staat is ook de jongste van het stel Dit kroonjuweel staat op 16-22/16-25.
Een mooie start, we lopen langs de Haven richting de jumbo. Daal de trapjes af naar de
Haven. Aan de overkant zie je de gekleurde bankjes. Loop daar naar toe en vind een
kroonjuweelletter op de groene vuilnisbak.
Steek de straat over en ga tussen het Turfschip en Mundisol het Bierdragerspad in.
Loop naar het eind en steek over, loop schuin de parkeerplaatsen van school de
Leest over en loop naar het bouwbord De Herbergier. Daarop bevindt zich een
Kroonjuweelletter.
Loop de Herbergierstraat in en ga met de bocht mee naar links. Net voor de splitsing
met de Schuttersstraat staat links een stroomhuisje. Zoek daarop naar een
kroonjuweelletter.
Ga re af Schippersstraat en vervolgens re af Landmanweg. Bij kruispunt li af
Brugstraat in. Loop door tot je links een geel paaltje van Tennet ziet. Daar
wacht een kroonjuweel.
Loop door tot de rotonde. Hier bevindt zich een kunstwerk waarvoor een kroonjuweel
verstopt ligt onder een steen.
Steek de rotonde weer over naar de Donkerstraat en vervolg tot aan afslag met
Schipperstraat. Hier hangt op een verkeerspaal een kroonjuweel letter.
Ga door op de Donkerstraat tot je een bungalowtje tegen komt alleenstaand.
Het grijze stroomkastje bevat een kroonjuweel. Weet je niet wie dit is? Zoek op onze
internetsite. Loop door tot aan hoek met Tuindersweg en doorloop de bocht tot je op het
open veld staat. Precies op de hoek ligt onder de stenen een kroonjuweel. Pas op, dit
kroonjuweel ziet de zaak op zijn kop.
Vervolg de Tuindersweg en sla li af Busschieterslaan. Pak de eerste straat rechts. Deze
straat bevat letters van een fitness kroonjuweel. De eerste letter van deze straat komt op
20-16, de derde letter op 20-19 en de 8e letter op 20-17.
Sla li af Herautstraat en ga rechtdoor Kapiteinstraat. In de bocht bevindt zich een
kroonjuweel op het grijze kastje.

Ga via de Zilverdragerstraat re af Schatbewaardershof, li af Busschieterslaan, re af
Vaandrigstraat, li af Schutsgildelaan. Loop rechtdoor en steek de brug over. Tel bij
deze brug het aantal staanders aan de linkerkant van de leuning. Trek er 3 af en je
hebt het horizontale component.
Loop naar de andere brug en tel daar de witte strepen op de brug in de as en tel
er 2 bij. Met deze verticale component kun je de letter A invullen.
Vervolg de weg via de Hubertuslaan en ga aan het eind li af Leurse Dijk. Op de hoek
staat een hoog pand met een nummer. Dit nummer is de verticale component van de
kroonletter Y = 13-…. Zet de Y op de juiste plaats.
Steek over richting de Haven en zoek bij de 3e lichtpaal vanaf de brug op de
groene kliko naar een kroonjuweel letter.
Vervolg de Leurse Dijk langs de Havenkant en sla li af bij Landjuweel.
Loop de hele Landjuweel af en aan het eind vind je bij de bocht naar rechts een
kroonjuweel.
Sla re af de Muldersweg in. Doorloop de gehele Muldersweg en steek de straat over
om bij de ophaalbrug het laatste kroonjuweel te ontdekken. Dit is de eerste letter van
de naam van deze brug. Plaats deze op de overgebleven plaats!
De tocht eindigt bij de Molen. Maak een foto van jezelf of je wandelgroepje bij de brug
of de Molen met de beschrijving er bij. Stuur deze naar ons mobiele nummer
06-43849065 onder vermelding kroonjuweeltocht.

