
Multifit B.V. = START  6,4 km 

Vanuit de parkplaats, ga je naar rechts. 

Opdracht 1: tijdens de gehele route mogen jullie alle bankjes tellen. 

Sla rechtsaf naar Buizerdhorst. 

Blijf links aanhouden naar Eksterbos. 

Aan het einde van de weg vindt u knooppunt 4.  

Opdracht 2: maak 20 zo groot mogelijke passen op dit pad. 

Volg de route naar knooppunt 3 (ga via het gras en let goed op de gele pijlen). 

Op de T-splitsing naar links en rechtsaf op knooppunt 62, Kleine Voort, je komt uit op de Tilburgse weg. 

Opdracht 3: maak een leuke foto bij het kapelletje. 

Ga rechtsaf het fietspad op. 

Volg het fietspad, over het viaduct naar de Lange Dijk. 

Opdracht 4: tel hoeveel voetstappen de houten brug lang is. 

Sla rechtsaf om op de Lange Dijk te blijven. 

Volg het fietspad richting Diessen. 

Sla linksaf bij lantaarnpaal 29, loop richting Driehuizen tot aan parkeerplaats DE GOOREN. 

Sla rechtsaf op de zandweg en wandel tot knooppunt 61. 

Volg nu knooppunt 65 

Opdracht 5: je komt bij de soepwandeling, los hier de rebus op. 

Rebus 

Steek het bruggetje over naar links, volg knooppunt 55. 

Je komt uit op de Hakvoortseweg. 

Sla rechtsaf naar de Hakvoortseweg, richting knooppunt 56. 

Sla rechtsaf naar Vendellaan, dit gaat over naar de Gildelaan. 

Opdracht 6: maak ter hoogte van het rode kunstwerk 20 squats. 

Blijf de Gildelaan volgen tot aan de Kievitswei. 

Opdracht 7: tel bij de kinderboerderij hoeveel geitjes er buiten zijn. 

Ga bij Kievitwei rechtaf. 

Bij het bordje Eekhool linksaf, daarna meteen het eerste straatje rechts. 

Nu naar links, tussen huisnummer 27 en 29 het straatje in. 

Loop door de straat langs de tandarts en de sporthal.    

Ga naar rechts en je bent weer terug bij Multifit! 

Lever je naam en antwoorden in bij onze brievenbus en laat even weten wat je er van vond. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


