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Route 4. 
De tocht is iets minder dan 5 kilometer en het einde is bij Medisports. Houd je tijdens de 
wandeltocht aan de afspraken die we met z’n allen hebben gemaakt. 
 
Startpunt Medisports 
Vertrek vanaf de parkeerplaats ra richting de rotonde. Op het bord van het 
gezondheidscentrum Keen staat een afbeelding van een voet. Neem de 6e letter van het 4e 
woord van de naam bij deze voet. Plaats deze letter op 4. 
Loop door naar de rotonde en steek over naar de Aletta Jacobslaan. Daarna steek je over 
naar Sander. Op het bord van de Brabantse Delta staan linksonder twee dieren. Noteer de 
2e letter van het dier op nummer 11. 
 
Ga direct na dit bord la het fietspad op richting van Zuylenhof en loop door tot de Johan van 
Oldenbarneveltlaan en sla deze rechts in. In deze straat zit een massagepraktijk aan huis. 
De laatste letter van de naam van de praktijk plaats je op nummer 1. 
Blijf op de Johan van Oldenbarneveltlaan en neem de 2e straat la (Vondelinghof). Aan de 
linkerkant bij het huis op nummer 7 staat een slogan boven de deur. Vertaal deze slogan en 
noteer de laatste letter van het 2e woord op nummer 23. 
 
Steek het water over en loop het Den Uylhof in tot je op de Thorbeckelaan komt. Ga hier ra. 
In de speeltuin aan de linkerkant staat een wip met een dier erop. Neem de 5e letter van dit 
dier en kwak deze letter op nummer 7. 
Loop verder op de Thorbeckelaan en sla ra de Rommedreef in. Aan de linkerkant is een huis 
met het huisnummer op z’n kop. Neem de 2e letter van de naam van de planten in de 
voortuin en noteer deze letter op nummer 14. 
 
Aan het einde van de Rommedreef ga je la de Schimmelpennincklaan in. Loop door, kruis de 
Thorbeckelaan en loop door tot het huis in de Hooiweg met de naam Taman Matahari.  
De 3e letter van het 1e woord hiervan plaats je op nummer 21. 
Ga voor het huis ra en loop door naar de Akkerweg en sla daar la. De 2e of 3e letter van de 
kleur van de voordeuren aan de rechterkant noteer je op nummer 13 en vervolg je weg. 
Aan de rechterkant zit een gebouw van een geloofsovertuiging. De laatste letter van de 
naam van dit gebouw plaats je op nummer 8. Vervolgens loop je door tot de Concordialaan 
en je slaat dan rechts af. 
 
Net voorbij het zebrapad (je mag niet oversteken) bij de school aan d’n overkant zit een 
tandartspraktijk. De 2e letter van de naam van de praktijk heb je nodig op nummer 12. 
Daarna loop je door tot de rotonde. 
Van de plaatsnaam met de meeste letter e’s neem je de laatste letter en deze noteer je op 
nummer 5 en 15. Via het zebrapad steek je over richting het station. Voor het spoor staat 
aan de linkerkant een gebouw. Je plaats de 2e letter van het 2e woord van de naam van dit 
gebouw op nummer 9. 
 
Wacht tot het rode licht gedoofd is en steek het spoor over. Vervolg je weg met de bocht 
naar links richting het station. Je passeert de praktijk (voor podotherapie) van een bekende 
Medisporter. De eerste letter van de voornaam van deze sporter heb je niet nodig, die staat 
al op nummer 21. Je krijgt bonuspunten als je haar voornaam weet. 
Iets verderop links staat een gebouw met veel glas aan de voorzijde waar je altijd terecht 
kunt. De 4e letter van het 1e woord van de naam noteer je op nummer 2. Je loopt door naar 
het station. Voor het NS-station staat een paal met een ANWB-poppetje er op. (Goed 
zoeken!!) Van het 4e woord onder dit poppetje neem je de 4e letter en die plaats je op 
nummer 10. 
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Tijd voor pauze. Koop iets te drinken bij de NS-shop. Tijdens een kop koffie denk je na over 
de letter 16. Dit is de 6e letter van de voornaam van een van de bedenkers van deze 
wandelroute. 
 
Na de koffie loop je door het station (en wacht tot het rode licht gedoofd is) en steek je over 
naar de andere kant van het station. Net uit het station zie je wat je kunt huren op het station. 
De 3e letter van wat je kunt huren plaats je op nummer 20. 
 
Loop richting de Concordialaan en ga de eerste mogelijkheid rechtsaf de Wissel in. Je loopt 
door tot het voetpad waar je zicht hebt op een plaatselijke voetbalvereniging. De 2 letter van 
de naam van deze voetbalvereniging noteer je op nummer 19. Je gaat la en daarna ra en 
meteen weer la (parallel aan de velden van de voetbalvereniging).  
Aan het einde van de Wissel is in een pand een 1e steen gelegd. De 5e letter van de maand, 
waarin de steen is geplaatst, noteer je op nummer 3. Een tip: de maand druk je uit in een 
telwoord. Daarna loop je ra de Concordialaan in tot je kunt oversteken naar de Deken 
Koopmanslaan. Die ga je in. 
 
Voor nummer 18 neem je de 2e letter van de straatnaam van de 1e zijstraat aan de 
rechterkant. Loop door tot de Wouter Berthoutlaan, sla ra en direct la naar de Aletta 
Jacobslaan en neem het voetpad richting Medisport. 
Ter hoogte van De Quayhof zie je links een kast met een nummer. Neem de 4e letter van 
deze kleur en zet deze letter op nummer 17 en 22. Loop vervolgens door naar de 
parkeerplaats van Medisport. 
 
Op het pand van Medisport hangt links een doek over het bio circuit. Je vindt bij Medisports 
 ? een training die bij je past. Neem de laatste letter van het ontbrekende woord en zet die 
letter op nummer 6. 
 
Wij hopen dat je een leuke wandeling hebt gehad en natuurlijk dat je de oplossing van deze 
puzzeltocht nakomt. Niet in de laatste plaats bij Medisports zelf. Leuk dat je hebt 
meegedaan. Blijf gezond en help elkaar waar nodig. 
Corinda en Joost 
 
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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Antwoord bonusvraag 
Naam bekende Medisporter:  

6 7 

8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
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