
 
Route 3: Centrum Etten-Leur          Auteur: Josca Luijken
  
    
Startpunt: de Nieuwe Nobelaer    
 
Loop van de parkeerplaats richting Anna van Berghemlaan en ga richting het station.  
Aan de rechterkant komt je een huisje tegen met daarop een plattegrond . Neem van het 
blauwe reclamevak de 2e letter zet deze in vakje nr. 16    
    
Daarna 2e straat linksaf naar de Lambertusstraat. Je komt aan de rechterzijde een school 
tegen. Neem van de naam (zonder het lidwoord) de derde letter, plaats deze in vakje 3, en 
blijf daarna de weg vervolgen. Aan de rechterzijde kom je “de Smaakmakers” tegen. Neem 
van het onderste geruite raam van het zevende woord de 1e letter op 2.   
    
Loop door en steek hierna de Markt over. Recht voor je is een hofje. Neem van deze naam 
de 8e letter en zet deze op 6. Ga nu naar rechts, de 1e straat links (de Rochussenlaan) sla 
daarna de 2e straat linksaf de Bruininkhuizen in. Bij het Koetshuis rechts hangt een reclame 
bord van beveiliging. Neem hiervan de 3e letter en zet deze in vakje 11. Houd rechts aan, en 
ga de 1e  straat linksaf naar de Dreef. Lees de plaquette en neem van het derde woord 1e 
letter en zet deze op vakje 9 en 17. Vervolg de weg. Links aanhouden tot je aan rechterzijde 
een seniorenflat ziet. Neem van deze naam de 8e letter en zet deze op vakje 1. Neem van 
de volgende flat de 4e letter en zet die op vakje 4.    
    
Sla rechts af richting de Binnentuin en loop langs de bioscoop. Ga links van de kerk door het 
pad naar de Markt. Hier zie je aan de linkerkant op de muur een portret van Vincent van 
Gogh. Neem van het onderste bordje het derde woord, de 4e letter en zet deze op 13.  
    
Je komt nu op de Markt. Sla rechtsaf richting stadskantoor. Links zie je een rood bord  
op de parkeergarage. Neem van het laatste woord de 8e letter en zet op vakje 12.  
Op de hoek Raadhuisplein/ Roosendaalseweg hangt een plaquette. Neem van het 3e woord 
de 6e letter en zet deze op 15. Neem van het laatste woord de  4e letter; deze gaat naar 
vakje 14.    
    
Loop terug richting Markt, laat de moeierboom links liggen en loop de Oude Bredaseweg in. 
Aan de linkerzijde staat een nieuw appartementengebouw. Neem de letter die het meeste 
voorkomt in de naam en zet deze op vakje 5. 
Loop door richting de Anna van Berghemlaan en je komt nu Hotel het Witte Paard tegen. Op 
de laatste grijze deur hangt een ovaal bordje. Neem daarvan de 7e letter en zet deze in vakje 
8. Dit was de laatste letter.  
 
Mail de oplossing naar info@medisports.nl en maak kans op een leuke prijs!  
Wil je ook een route uitstippelen? Dat vinden we erg leuk! Mail deze wandeling dan ook naar 
info@medisports.nl.   
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