
Route 2 Blokje Markenland/ Concordialaan     Auteur: Sonja van team Medisports 

Loop vanaf Medisports via het Voorsteven naar het westen richting de rotonde. Op de rotonde staat een reclamebord. 

Neem van de naam van dit bedrijf van het 2e woord de 2e letter. Deze hoort in vak nr. 24. onderaan dit papier.       

Loop over de rotonde door naar de Aletta Jacobslaan. Hier zie je aan je linkerkant een klein bos. De naam van dit bos 

kun je vinden als je op de stoep zoekt naar een gedenktegel. Deze tegel is daar gelegd door “Sint Hubertus Leur”. 

Neem van de naam van het bos de 5e letter, en zet deze letter in vak nr. 13 en nr. 20. 

Sla linksaf, de doodlopende weg “Sander” in, en sla na 170 m rechtsaf, naar de Wouter Berthoutlaan. Sla linksaf 

richting het Markenland 117-141. Sla bij het speeltoestel rechtsaf om op het Markenland te blijven. Blijf rechtdoor 

lopen en dan zie je aan je linkerkant een gebouw waarin zich een activiteitencentrum bevindt. Ga op zoek naar het 

reclamedoek waarop het telefoonnummer van dit centrum staat. Het 1e cijfer van het eerste telefoonnummer plaats je 

in vakje nr. 2. De naam van dit activiteitencentrum staat in een oranje, ovale cirkel. We zoeken de letter die tussen de 

‘g’ en de ‘n’ in staat. Die letter hoort in vakje nr. 16.  

Loop helemaal om het gebouw heen – houdt het gebouw aan je linkerkant-  en sla dan bij Markenland 124 rechtsaf 

om verder op het Markenland te blijven. Vervolg je weg naar de Luxemburgstraat en loop deze uit. Sla linksaf naar de 

Concordialaan en loop door tot de hoek van de straatkruising Concordialaan/ Baai. Hier vind je aan een klimop 

erfafscheiding een naambord van een bloemist. De bedrijfsnaam bestaat uit 3 woorden. Neem van het 3e woord de 4e 

letter en schrijf die in vakje 23. Neem van de voornaam (die onder de bedrijfsnaam staat) de 1e letter en zet die in 

vakje nr. 3. En neem van de achternaam de 9e letter, en schrijf die in vakje nr. 22.    

Blijf op de Concordialaan lopen, richting de rotonde. Ook hier staat een reclamebord van een bedrijf. We zoeken van 

de naam van dit bedrijf de 4e letter. Zet die in vakje nr. 8.  Na het oversteken van de rotonde blijf je op de 

Concordialaan. Aan de linkerkant zie je een tandartsenpraktijk. Op welk huisnummer is die praktijk gevestigd? Vul 

daarvan het 1e cijfer in bij vakje nr. 1.        

Blijf je weg vervolgen en dan zie je verderop aan de linkerkant een speeltuintje. Welke kleur heeft de glijbaan? De 2e 

letter van die kleur vul je in bij vakje nr. 10. Loop door met de flauwe bocht naar links naar de Van ’t Hoffstraat. Daar 

zie je aan de overkant een hertenkampje. Loop daar naartoe en ga lekker even genieten van alle diertjes die je hier 

ziet, en ga op zoek naar de bijzondere bankjes.  Tegenover zo’n bankje vindt je een lengte-meetlat. Op 100 zie je een 

afbeelding van een dier; schrijf van dit dier de 2e letter in vakje nr. 11 en de 3e letter in vakje nr. 18. Dan zoek je van 

het dier op de afbeelding bij 180 de 4e letter. Deze hoort in vakje nr. 15.  

Kijk om je heen, en loop dan via de Heerma van Vosstraat naar de Korte Brugstraat toe. Aangekomen bij de Korte 

Brugstraat sla je linksaf. Aan je linkerkant zie je een appartementencomplex. Zoek de naam en daaruit haal je de 

volgende 3 letters. De 3e letter van deze naam vul je in bij vakje nr. 21. De 7e en 8e letters vul je in bij de vakjes 4 en 

5. Loop verder door en dan zie je een zachtgeel vrijstaand gebouw waarin een dierenspeciaalzaak is gevestigd. Neem 

van deze bedrijfsnaam (het lidwoord ‘De’ telt niet mee als je gaat tellen) de 3e letter en schrijf die in vakje nr. 6.      

Naast deze dierenwinkel zit op huisnummer 98 een ander bedrijf met een winkeltje. Op het raam van dit bedrijf staat 

d.m.v. een cirkelvormige tekst beschreven wat ze bieden. Onderaan de cirkel staan drie woorden.  Neem van het 

eerste woord de 1e letter voor vakje nr. 19 en de 2e letter voor vakje nr. 14. En van het derde woord pak je de 3e letter 

en schrijf die in vakje nr. 7.  

Je bent er bijna! De laatste letters zitten in de woorden die je op de gevel ziet staan bij Klep. Neem de eerste letter 

van het eerste (rode) woord; die letter hoort in vakje nr. 9.  Neem van het laatste woord op de gevel de 1e letter en 

schrijf die op in vakje nr. 12. Neem ook van dit woord de 5e letter. Deze hoort in vakje 17. Dit was de laatste letter! 

Je kunt nog doorwandelen naar Medisports door voorbij het bord “expeditie” rechtsaf de Kwadestraat in te slaan en 

deze uit te lopen tot aan de Voorsteven. Daar zie je dan de vertrouwde vlaggen van Medisports weer opduiken. 

Hopelijk heb je genoten van een leuke wandeling, en de puzzel opgelost. Stuur je oplossing naar info@medisports.nl 

en wie weet, win je een leuke prijs!  

Wil je zelf een route uitstippelen? Dat vinden we erg leuk! Mail deze dan ook naar ons via info@medisports.nl  

(Het startpunt hoeft niet bij Medisports te liggen) 
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