
Route 5: KEEN / SMH   

 

 

 

Startpunt: Jachthaven De Turfvaart (Westpolderpad 6)  / ± 60 min 

Loop vanuit de parkeerplaats naar en langs de haven. Verlaat het terrein en ga linksaf en loop een 

stukje over het fietspad. Aan de linkerkant staat een beeld met een bordje. De 1e letter op het bordje 

komt in vakje 15. Loop richting de rotonde en ga voor de rotonde rechtsaf. Ga daarna linksaf. Bij 

huisnummer 254 hangt een naam bij de deur. De middelste letter komt in vakje 6. Op de stoep staat 

een elektriciteitskastje. Op de sticker staat een plaatsnaam. De 6e letter van de plaatsnaam komt in 

vakje 27. 

Ga rechtsaf de Schutsgildelaan in (niet de Hubertuslaan) Bij huisnummer 97 staat een reclamebord. 

Zet de 1e letter van het bedrijf in vakje 2. Bij huisnummer 65 staat de achternaam van de bewoners. 

De 6e letter komt in vakje 22. Bij huisnummer 19 hangen letters voor het raam. De 2e letter komt in 

vakje 23.  

Op de kruising Schutsgildelaan/Landjuweel ga je over het water met de brug. Ga rechtsaf en geniet 

van dit stuk zonder opdrachten tot aan de voetbalkooi. Boven de openingstijden van de voetbalkooi 

staan 2 woorden en een wetsartikel. Neem van het 2e woord de laatste letter voor vakje 8 én 19.  

Ga aan het eind links (niet het water over!). Loop een stukje door over de Leurse Dijk. Aan de 

linkerkant zijn de brievenbussen van een complex. Wie woont er op huisnummer 18? De 2e letter van 

de achternaam komt in vakje 25. De laatste letter van de naam komt in vakje 14.  Op het balkon 

boven de brievenbussen staat de naam van het complex. De laatste letter komt in vakje 7. De laatste 

letter van de taverne iets verderop aan de linkerkant komt in vakje 28. Naast het reisbureau zit een 

modezaak. De 3e letter van deze winkel komt in vakje 24.  

Aan het einde van de Domineesgang gaan we rechts (Lange Brugstraat) In het 3e pand vanaf de hoek 

zit een café. De 5e letter van de naam van het café (zonder lidwoord) komt in vakje 12 én 13. Naast 

het café zit een Indonesisch restaurant. Zet de 4e letter van de naam van dit restaurant in vakje 18 én 

21. 

Ga rechtsaf bij de PREGO (ideaal moment voor een korte pauze)  

Ga rechtdoor en steek over tussen het standbeeld en het kanon. Ga vervolgens rechtsaf en loop 

rechtdoor met restaurant Het Havenhuis aan de linkerkant. Links staat een bord van een 

activiteitencentrum. De 3e letter van dit centrum komt in vakje 20. De 1e letter van de achternaam van 

de bewoners op huisnummer 23 komt in vakje 26. Op de molen staat een gedenksteen. Neem de 2e 

letter van de maand voor vakje 3.  

Ga bij praktijk Nieuwe Tijd naar links en steek daarna bij het kruispunt schuin over naar de ingang van 

Brandsehof II. Bekijk de achternaam van de bewoners op nummer 131. De 2e letter komt in vakje 5.  

Loop verder over het Slagveld. Op de stoep staat een paal van Allego. Kijk naar de 5e letter van de 

naam van de bijbehorende app en deze komt in vakje 11.  

Ga voorbij de school rechtsaf richting Moerlaken, maar kijk eerst even naar links voor de naam 

(zonder lidwoord) van de Residentie. De 5e letter komt in vakje 17. Net voorbij de kruising met de 

Vinkenbroek staat weer een elektriciteitskastje. Boven de woorden “hoge spanning” staat nog een 

woord. Neem de 7e letter voor vakje 1. Op huisnummer 68 hebben ze bomen laten leveren door een 

boomkwekerij. De 5e letter van de naam van deze kwekerij (zonder lidwoord) komt in vakje 9 én 16.  

Steek de Rijsdijk over richting het Westpolderpad. Ga rechtsaf richting De Turfvaart. Aan de 

rechterkant staat een tekst over honden. De 28e letter komt in vakje 4 en de 59e letter komt in vakje 

10. 
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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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