
 

AFSTAND: 10 KM    STARTLOCATIE:  d’n Inbreng 

ROUTE 

• Vanaf d’n Inbreng loop je naar de van Beringenstraat  

• Steek over naar de Bloeymanstraat 

• In de bocht rechts het voetpad op tot aan de ingang van de Leyenhof  

• Linksaf Kloosterstraat en aan het einde de weg oversteken 

• Pad links van de oude school volgen, over de parkeerplaats aan het einde rechts  

• Torenstraat oversteken en weg voor het spoor volgen 

• Weg uitlopen en aan het einde in de bocht naar rechts 

• Einde pad linksaf, fietspad op 

• Vervolgens links zandpad volgen 

• Linksaf Kruishoeveweg 

• Weg volgen over het spoor 

• Rechtsaf Cromvoirtsepad 

• Links het zandpad volgen. Langs het water blijven lopen tot aan de Boulevard (Boslaan) 

• Daarna rechtsaf en overweg over 

• 1e straat rechtsaf, Vogelkerslaan 

• Deze gaat over in de Groenewouddreef, deze helemaal uitlopen 

• De N65 oversteken, rechtsaf en gelijk links 

• Einde rechtsaf, Sparrendaalseweg 

• Einde rechtsaf, Esschebaan 

• Einde linksaf, De Dijk 

• Oversteken bij de stoplichten 

• Torenstraat inlopen 

• Linksaf naar de Jonge van Zwijnsbergenstraat 

• Eindpunt: d’n Inbreng 

WELKE ZIN ZOEKEN WIJ?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

STUUR HET ANTWOORD NAAR aw4dhelvoirt@gmail.com 
O.V.V. NAAM, ADRES, TELEFOONNUMMER EN E-MAIL 

mailto:aw4dhelvoirt@gmail.com


 

 

AANWIJZIGINGEN      

3e letter van het Bob de Bouwer bord  

3e letter van het gele poppetje  

9e letter van de Harmonie  

Laatste letter van het straatnaambordje bij het spoor  

5e letter van deze paardenstal  

1e letter van de grote weg waar je langs loopt  

13e letter van het gebied waar je kan paardrijden  

4e letter van de bedrijfsnaam in het rood  

2e letter van het dier dat je bij de Kruishoeve vindt  

2e letter van de Familie met koeien  

12e letter van het bord bij de spoorwegovergang  

11e letter van het adres van het hotel  

4e letter op de graffiti prullenbak  

6e letter van de plas waar je uitkomt  

5e letter van de naam van het bedrijf van de rekstok  

Laatste letter van de prullenbak met een oranje deksel  

1e letter van het busbedrijf dat op het bord aangegeven staat  

3e letter van het blauwe bankje  

4e letter boven het getal 30  

3e letter van de naam van huisnummer 5  

Huisnummer van het vakantiehuisje met een bruggetje  

10e letter van het dorp op de paddenstoel wat vanaf dat punt nog 14 km is  

2e letter van de naam van het huis met nummer 12  

4e letter van het restaurant  

3e letter in het zwart van knoppunten bord nr. 14  

7e letter van de naam van het witte landhuis  

3e letter op het houten bankje   

7e letter van de naam van het autobedrijf  

2e letter van het tankstation  

7e letter van het watertje  

6e letter van de woonwinkel  

 


