
  ETTEN-LEUR, NAJAAR 2021      
 

De afgelopen tijd is door heel veel mensen het wandelen ontdekt als heel leuke én 

supergezonde manier van bewegen. Menigeen heeft dan ook al heel wat kilometertjes in de 
benen. Inmiddels kan weer volop binnen gesport worden, maar waarom zou men daarnaast 

niet ook heerlijk blijven wandelen? Het leek me daarom wel gezellig om een speciale 
wandeling in elkaar te zetten voor die enthousiaste wandelaars. Extra leuk is natuurlijk een 

wandeling met een puzzelopdracht. Vandaar dat ik langs de route (met een lengte van 
ongeveer elf km) aan zowel de linker- als aan de rechterkant foto’s heb gemaakt. De opdracht 
nu is, om op onderstaande deelname-strook te noteren in welke volgorde de foto’s zijn 
gemaakt vanaf het startpunt: Sportschool Medisports; Voorsteven 32 Etten-Leur. Lever de 
compleet ingevulde deelname-strook uiterlijk dinsdag 30 november in op het startpunt en 
maak kans op een leuk prijsje wat uit de juiste oplossingen zal worden verloot.  
 

Veel succes en vooral ook veel wandelplezier,                         Mede-Medisporter Helga Vermeulen 
 

ROUTEBESCHRIJVING  
Ga vanaf het startpunt linksaf en meteen weer linksaf langs het fietspad (Kwadestraat); Ga 

helemaal aan het eind linksaf (Slagveld); Steek aan het eind de Rijsdijk over en vervolg 
Slagveld; Ga aan het eind rechtsaf (Sander); Ga aan het eind linksaf (Haansberg); Ga de 1e 

straat rechtsaf (Goorstraat); Houd aan het eind links aan en ga daarna de 1e straat rechtsaf 
(Lage Donk); Ga op de kruising rechtsaf het fietspad op (Rioolseweg); Houd aan het eind van 
het fietspad links aan = vervolg Rioolseweg; Ga helemaal aan het eind rechtsaf 
(Bollendonkseweg); Ga bij de overgang in de Haansberg linksaf (Windgat); Ga aan het eind 
rechtsaf het fietspad op (Achtergat); Houd op het fietspad links aan = Achtergat en overgang 

in Westpolderpad; Ga 100 m voor het eind linksaf naar Paviljoen/Jachthaven de Turfvaart; Ga 
rechtsaf voorlangs de haven; Steek de Rijsdijk over en ga meteen vóór het huizenblok linksaf 

en daarna rechtsaf langs de Leurse Vaart (Jaagpad); Ga aan het eind linksaf en meteen vóór 
het bruggetje rechtsaf (Geerkade); Ga bij de molen achterlangs het huizenblok parallel aan de 

Geerkade; Vervolg daarna de Geerkade tot aan het Van Bergenplein; Ga er rechtsaf (Korte 
Brugstraat (zoek alleen aan de rechterkant van de straat); Ga bijna aan het eind rechtsaf langs 

het fietspad (Kwadestraat); Ga de 1e kruising linksaf (Voorsteven): Terugkeer bij het startpunt. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
DEELNAME-STROOK  
 
NAAM MEDISPORTER: ________________________________________ LEEFTIJD:   ____ jaar 

 
ADRES: _____________________________________________________________________ 

 
TEL.NR:. __________________________ HANDTEKENING: __________________________ 

 
VOLGORDE FOTO’S: ___________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
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