
Auteur: Martin Luijken 

Rondje Leur/ Schoenmakershoek/ De Keen - 4,5 Km 

 Vertrek bij Medisports linksaf de Voorsteven in. Aan de rechterzijde van de straat komt u een 

groen bord tegen dat voor een gebouw staat, noteer de 2e letter op nr. 6 

 Op het einde Links aanhouden de Achtersteven in. 

 Ga rechts het eerste voet/fietspad in dat je tegen komt. 

 Steek de Brandseweg over en ga de Praam in, blijf het voetpad over het gras volgen en ga 

rechtdoor over het voetpad tussen de huizen door de Praam weer uit. 

 Ga voor de parkeerplaats van de supermarkt rechtsaf en ga bij de fietsenzaak links het 

Leursvoetpad op. Noteer de laatste letter van de naam van de fietsenzaak op nr. 8 en 16. 

 Aan het einde linksaf, Korte brugstraat. Volg de Korte Brugstraat tot de kruising met de 

Geerkade. Aan de linkerzijde zit een bloemist, noteer de 2e letter van de naam op nr. 15 

 Op de kruising sla rechtsaf het Van Bergenplein op. Loop langs het Trouwkerkje in de richting 

van het Heerma van Vossplantsoen. Hier vindt u een waterpomp met daarop een plaquette, 

noteer de voorlaatste letter van de bovenste regel van de plaquette op nr. 14  

 Ga direct bij de waterpomp de straat links, de Kapelstraat in. Hier komt u aan de linker kant 

een appartementencomplex tegen de 1e  letter van de naam van dit complex zet u op nr. 10 

en 11. 

 Vervolg de Kapelstraat tot het eind en ga links af de Kasteellaan in. Deze volgt u tot het einde 

en sla dan linksaf. Aan de rechterzijde komt u een boog tegen met daarboven op een 

standbeeld. De 6e letter van de naam die links op de boog staat noteert u op nr. 4. 

 Loop onder de boog door en volg de straat die er achter licht tot het einde. Links ziet u een 

kinderopvang, noteer de laatste letter van de naam op nr. 12. 

 Sla rechtsaf en daarna de eerste straat linksaf, Hovenierstraat in. Loop deze uit en aan het 

einde ziet u schuin links voor u een brug over een watertje gaan. Ga deze brug over. Sla na 

de brug linksaf de straat in. De 7e letter van de naam van deze straat noteert u op nr. 1. 

 Aan het einde van de straat loopt u door tot het schrikhek en sla linksaf. U komt nu bij een wit 

bruggetje ga hier rechts over de brug en ga direct na de brug rechtsaf het Jaagpad op. U ziet 

hier een kunstwerk op een hoge paal staan, noteer de 9e letter van de naam van dit kunstwerk 

op nr. 13. 

 Volg dit pad tot het einde en sla met het pad mee linksaf. Steek de Spletting over en vervolg u 

weg langs de Rijsdijk. Rechts van de weg ziet u op een paal een elektronisch bord, noteer de 

1e letter die linksboven op het bord staat op nr. 2 en 7. 

 Volg de Rijsdijk totdat u bij een waterkomt dat aan de linkerzijde ligt, Sla voor dit water linksaf 

de Moerlaken in. Loop deze helemaal uit tot het einde. Voor u ziet een 

appartementencomplex. Neem de 2e letter van het laatste woord van de naam van dit 

complex en noteer het op nr. 5. 

 Sla rechtsaf en dan gelijk weer de eerste straat links de Zwaard in. Aan het einde slaat u 

rechtsaf. De 3e letter van de naam van deze straat noteert u op nr. 3. 

 Neem de eerste straat links de Keenseweg. Noteer de 1e letter van de naam van de bewoners 

die op huisnummer 2 wonen op nr. 9 

 Ga aan het einde rechts af de Boegspriet in. Ga de eerste straat links de Kwadestraat in en 

sla bij de kruising met de voorsteven rechtsaf om terug bij Medisports te komen. 
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