
Route 1 Blokje Leurse Haven   Auteur: Antonio van team Medisports 

Ga vanuit de Movebox naar de vlaggen van Medisport wandelen en sla linksaf. Bij het 2e gebouw 

Voorsteven 26 stopt u en schrijf de eerste letter van de naam van dit bedrijf op vak nummer 1 onderaan 

dit papier. 

Sla linksaf de Kwadestraat in en loop door richting het einde van deze straat. Halverwege bevind zich ter 

hoogte van de afslag Kromhout een 3 tal straatputdeksels. Op de putten staan de teksten DRAIN, 

Regenwater en een derde put. Op deze put staat rechts onderaan een grote letter. Zet deze letter op 

nummer 8. Vervolg naar het einde van de Kwadestraat 

Sla bij einde straat rechtsaf Slagveld en loop rechtdoor totdat je de Keenseweg oversteekt. Aan de 

linkerkant bevindt zich een oude boerderij met op het rode pannendak een 2 tal vogels. Pak de 3e letter 

van de naam van deze vogels en zet deze op nummer 9 

Vervolg de weg totdat je aan de linker kant een water tegen komt. Pak de 2e letter van de naam van de 

straat waarin dit water ligt en zet deze op  nummer 4 

Loop rechtdoor langs de grote school die er staat en stop bij het zwarte gebouw aan het eind van de 

school. Op het raam staat de naam van de peuterspeelzaal. Kies de 4e letter van het 2e woord en zet 

deze op 14 

Blijf rechtdoor lopen totdat u bij de brug komt die over het water gaat van de Leurse Haven. Pak van de 

typische naam van deze brug de 2e letter en zet deze op nummer 13 

Sla voor de brug rechtsaf en loop naar de molen de Lelie. Op het naambord staat aan het eind een 

jaartal. Pak het laatste cijfer van dit jaartal. Dit cijfer vertegenwoordigd  in het alfabet een letter. Zet deze 

op nummer 6   

Loop langs de oude zeepfabriek die nu gebruikt wordt als restaurant en ga naar de kop van de Haven 

waar een trotse schipper op je wacht. Zet de laatste letter van zijn voornaam op nummer 5 en de letter 

die het meeste voorkomt in zijn achternaam op nummer 2 

Loop om het einde van de Haven heen en ga daar rechtsaf de Domineesgang in. Hier staat na 30 meter 

aan de linkerkant een huis met daarop social media. Kies de eerste letter van het huisnummer van dit 

huis en zet deze op nummer 3 

Sla rechtsaf de Lange Brugstraat in en loop richting het van Bergenplein. U passeert een Indonesisch 

restaurant. Zet de op 1 na laatste letter van de naam van dit restaurant op 10 en 15 

Blijf rechtdoor lopen in de Korte Brugstraat nadat je het van Bergenplein gepasseerd bent. De eerste 

straat die je links tegen komt is een bekende boom. Zet de eerste letter van deze boom op nummer 12 

Loop rechtdoor totdat je aan de linkerkant een groot gebouw ziet van een mooie bloem. Zet de laatste 

letter van dit gebouw op 11. Loop door en sla in de Kwadestraat linksaf om te finishen bij Medisports. 

Wij hopen dat u de puzzel opgelost heeft en vooral ook genoten van een gezonde wandeling. Wij willen 

meerdere wandelingen in de box gaan stoppen zodat er meer routes gewandeld kunnen worden. Wij 

zouden het ook leuk vinden als u zelf een tocht maakt en deze op een A4 zet en in de box stopt. Het 

startpunt hoeft niet altijd bij Medisports te liggen. Heeft u een tocht? Stuur deze dan op naar 

info@medisports.nl evenals de oplossing van deze puzzeltocht. 
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