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Start: St.Petruskerk   

Loop richting Antiekhandel Piersma. 
Op het linkerraam naast de deur staat een woord, zet de 1e letter op vak nr 20 
Ga na het IVN onder de boog door richting Patronaatstraat. 
Aan het eind van de straat zit een kinderopvang zet de 7e letter van de naam op vak nr 12. 
Ga aan het einde rechtsaf de Schipperstraat in en ga gelijk rechtsaf de Hovenierstraat in. 
Loop door tot aan de muldersweg, ga rechtsaf en steek de brug over naar de Schutsgildelaan. 
Bij nr 39 staat een bordje met een hond voor het raam, de laatste letter van het eerste woord moet op vak 
nr 5 en loop deze uit tot aan de Tuindersweg,  ga hier rechtsaf. 
Aan de overkant zie je de naam van de volkstuintjes, zet de 2e letter op vak nr 4 en ga aan het eind de 
Donkerstraat in. 
 
Welk bedrijf heeft het 1e huis aan de linkerkant gebouwd, zet de 1e letter van het 2e woord op vak nr 1 
Ga na het kleine bosje met de bijenkasten rechts het pad in. 
Welk knooppuntennr heeft dit pad, zet de 2e letter hiervan op nr 18, steek de houten brug over en volg het 
pad. Steek de straat over en ga het bos in. 
 
Hier staat een bord van staatsbosbeheer, de laatste letter van het 1e woord naast het poppetje moet op vak 
nr 27. Bij kabouter 2 ga je rechts het pad in. Welke kleur heeft de onderkant van kabouter 10, zet de 2e 
letter op vak nr 26. Bij kabouter 8 even rechtdoor en sla dan rechts het bospad in, loop deze af en ga dan 
rechts richting de boslaan (Prinsendreef), ga deze rechts in. 
Links zie je een hek, in welke plaats is dit hek gemaakt, zet de 2e letter op vak nr 14 en de 4e letter op vak 
nr 28 en volg deze laan tot aan het eind.  
 
Ergens op de helft zie je een wit paaltje nr 7, neem de 5e letter van het woord onder kabels op vaknr 8 
Loop daar de 2 wildroosters over. 
Hoeveel spijlen heeft het 2e rooster en zet de 4e letter hiervan op vak nr 17en volg het pad met de bocht 
mee, aan het eind ga je rechtsaf (Prinsendreef). 
 
Wat staat er onderaan op het bord met fietsknooppunt 91, zet de 12e letter op vak nr 7 
Even verder zie je een groen kastje met een rode lamp erop, zet de 6e letter op vak nr 25 
Aan het eind loop je de parkeerplaats op. Hier staat een bord hoe dit gebied heet, zet de 5e letter van het 1e 
woord op vak nr 13 en de 4e letter van het 2e woord op vak nr 23 en ga door het kleine hek. Volg het pad 
wat naast het spoor loopt helemaal tot aan het eind. 
Hier staat een geel paaltje, zet de 3e letter van het bovenste woord op vak nr 15  
en ga met de bocht naar rechts. Volg dit pad langs de sloot helemaal tot je weer op een bospad komt 
Volg dit bospad tot een soort Y-splitsing en neem hier de rechtse kant (rechtdoor), volg dit pad tot je weer 
op de boslaan komt. 
 
Op de boom hier staan 4 strepen, zet de laatste letter van de 2e kleur op vak nr 2 
en ga links en gelijk weer links na de sloot. Loop hier het bos uit en ga op ongeveer de helft van dit pad 
links de Molenaarsstraat in. 
Hier staat een wit bord met brandput, wat is de 2e letter onder 31, zet dit op vak nr 9. 
Hoe heet de tuinderij waar een aardbei op het reclamebord staat, zet de 1e letter op vak nr 16 en de 4e 
letter op vak nr 21. 
 
Ga rechtsaf de Deurnestraat in.  
Hoeveel zonnepanelen zitten op het dak van huisnr 4, zet de laatste letter op vak nr 6 en ga aan het eind 
linksaf de Attelakenseweg op. 
Er worden hier verse asperges verkocht in de …., zet de 8e en 9e letter op vak nr 3, wat verkopen ze hier 
nog meer, zet de laatste letter op vak nr 24 
 
Steek bij de rotonde recht over de Lange Brugstraat in.  
Op de rotonde staat een reclamebord, zet de laatste letter van het woord na discount op vak nr 11 
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Op het rechter hek bij de begraafplaats staat een woord, zet de 3e letter op vak nr 10 
 
 
Aan de overkant is een bedrijf voor huidverbetering, zet de 2e letter op vak nr 19 en de 3e letter op vak nr 
22 en loop weer verder door tot aan de kerk. 
 
We hopen dat je hebt genoten van deze wandeling. 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 
(met oplossing) dan ook naar info@medisports.nl.  
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