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Ga bij het Anbarg richting Schoonhout en ga de eerste straat rechts de Emmalaan in.  Je 

komt voorbij een flatgebouw aan de linkerkant waar een naam op staat.  Pak de  2e letter en 

zet deze in vakje 4. Voorbij de flat ga je rechts het voetpad in en volg je het pad langs het 

water. Voetpad links aanhouden en langs het water blijven lopen.  Niet de brug oversteken ! 

Voorbij de heuvel met de groene trappetjes zie je een bord staan waar ze je ergens voor 

waarschuwen.  Waar waarschuwen ze je voor.  Pak hier de 3e letter van en ze deze in vakje 

12 en 13. Blijf het pad volgen en steek het fietspad over.  

Nu kom je in de Appelvink en deze blijf je volgen tot aan het eind. Steek de straat over en 

blijf het voetpad volgen.  Hier zie je een bord “Zone” wat een verbod aangeeft.  Pak de 9e  

letter van dit verbod en zet deze in  vakje 8 en 15.  Houd links aan en ga het park in.  Bij de 

“rotonde met kunstwerk” neem je de 1e afslag. Loop door tot je aan het einde van het park 

komt en dan ga je rechtsaf  (Beatrixpark).  Daarna pak je de eerste straat links.  Dit is 

allemaal Beatrixpark. Deze houden we rechts aan. Aan het einde van de straat gaan we 

linksaf de Julianalaan in. Na ongeveer 30 meter zie je aan de linkerkant een wit bord met de 

naam van een tekenbureau.  Pak de 4e letter van de bovenste regel en zet deze in vakje 1. 

Loop deze straat uit. Ga bij een kruising linksaf de oude Bredaseweg in.   

Ga aan het einde linksaf en steek het Schoonhout over. Goed uitkijken hier !  Ga hier weer 

langs het water lopen (Bredaseweg).  Aan de linkerkant zie je een groene poort van het 

bedrijf wat hier gevestigd is. Pak de 24ste letter van de slogan van het bedrijf en zet  deze in 

vakje 3 en 10. Blijf deze weg volgen tot aan een kantoor waar ook huiswerkbegeleiding in zit. 

Op dit bord kies je van de middelste regel de 19e  letter en zet deze in vakje  11. Daarna 

weg blijven volgens. Voorbij pand Bredasewegweg 65/81 gaan we linksaf het 

fietspad/voetpad in. Nadat we de brug overgegaan zijn gaan we rechts af en blijven we het 

trottoir volgen. Bij de T-splitsing gaan we rechtsaf en blijven dit volgen tot aan een rond 

blauw bord met een brommer en fiets erop.  Waar staat dit bord voor ? Pak hier de 2e letter 

van en zet in vakje 14. Ga linksaf het fietspad op (voetknooppunt 28)  

Deze blijven we volgen en steken de Nachtegaal over. Na ongeveer 100 meter zien we hier 

2 straatnamen met 2 vogelnamen erop.  Pak het rechtse bord en neem de 5e  letter en zet 

deze in vakje 5 en 2. Als we door blijven lopen zien we een voetbalkooi en een 

schoolgebouw aan de linkerkant.  Pak de 1e letter van de naam van de school.  Het lidwoord 

telt niet mee. Zet deze in vakje 6 en 7. Als je bijna aan het einde van het pad bent zie je nog 

een oude boerderij waar een museum in zit. Pak de 1e letter van de  naam en zet deze in 

vakje 9.Aan het einde van het pad steek je voor het spoor het Schoonhout weer over bij het 

stoplicht. 

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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