
 

 

 

 

Speur mee naar de kerstgroepen in Hintham  

Van woensdag 9 tot en met woensdag 30 december 2020 
 

Wandel door Hintham aan de hand van onderstaande route. 
 
 

Aandachtspunten: 

• Ga met maximaal 4 personen in een groep op stap; 

• Zorg voor kleding die bij het weer past; 

• Je loopt ongeveer 6,5 kilometer en bent zo’n 1,5 uur onderweg; 

• Natuurlijk kun je de route ook in twee of drie keer lopen; 

• Route gelopen en zin gevonden? Laat dat checken bij de balie van De Biechten en 
ontvang een aardigheidje als dank voor jullie inspanning; 

• De balie van de Biechten is open van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur 
 

Geniet van de wandeling! 

Bij alle adressen die in de tocht worden genoemd, vind je een letter. Al die 

letters achter elkaar vormen een zin. Vind je de zin, dan kun je bij de balie van 

de Biechten een aardigheidje ophalen. Vermijd ook daar drukte en wacht 

eventueel buiten tot er binnen ruimte is. Binnen is een mondkapje verplicht! 

De zin luidt: 

    

Deze tocht en de Kerstwensboom in Hintham worden mogelijk gemaakt door 

veel enthousiaste buurtbewoners,  JOOST. en 

 

 

   

 !



1. Start voor de Biechten met je rug naar het gebouw. Ga linksaf en steek bij de zebra 

de Vincent van Goghlaan over. Kijk even bij de raamschildering op nummer 2 en vind 

je eerste letter.   

2. Loop in de richting van het winkelcentrum, steek het zebrapad over en loop 

rechtdoor tot je de Hintham kruist. Steek ook hier met het zebrapad over, loop 

linksaf en kijk bij de ramen op nummer 62 en 58. Zie je een letter? Schrijf die op en 

loop langs de Hintham verder tot de grens van ons dorp. 

Je loopt nu op de oudste weg in Hintham, waar tussen 1820 en 1830 een langgerekt 

straatdorp ontstond. Dat kon, omdat de weg hier wat hoger ligt. Het gebied waar je net 

vandaan komt, lag veel lager en overstroomde toen nog regelmatig door zowel de Maas als 

de Aa.  

3. Op punt waar je het fietspad kruist, ga je rechtsaf de Vliertsesteeg in. Loop deze door 

tot je rechtsaf de Wilhelminastraat in kan lopen. Op nummer 76 vind je in het raam 

een houten kerststal. Enne…zie je het kindje Jezus? Dan is het al 25 december 

geweest. Weet je hoe we dat weten?  Vergeet de letter niet op te schrijven en loop 

dan de Wilhelminastraat verder door tot nummer 43. 

Het gebied waar je nu loopt ontstond kort na de Tweede Wereldoorlog en is bekend onder de 

naam “Koningsstraten”. Kijk maar eens welke “Koninklijke” personen je onderweg 

tegenkomt. Aan sommige straatnaambordjes kun je zien dat ze uit het verleden stammen.  

4. Bij het speeltuintje aan je linkerhand steek je voorzichtig over en loop je via het 

fietspad naar de Pastoor Hoekx-singel. Steek over en ga rechtsaf. Neem de tweede 

inham links en zoek huisnummer 77 op. Daar vind je in het raam langs het fietspad 

een oude kerstgroep, die de bewoonster heeft geërfd van haar oma. Denk aan de 

letter en loop een klein stukje terug via het fietspad langs het water naar de brug. 

Steek die over.   

Dit deel van Hintham is duidelijk veel nieuwer en eigenlijk zelfs het nieuwste deel dat is 

gebouwd vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw. Gelukkig is ook hier veel ruimte voor groen, 

waterpartijen en speelplekken.  

5. Ga op de Meester Broerensingel rechtsaf. Loop langs het eerste appartementen-

gebouw en kijk bij het tweede gebouw (nr 2- 44)  even de naar de feestelijk versierde 

hal!  Je vind hier in ieder geval een voorwerp dat bij vorst goed van pas komt! Ook 

hier de letter gevonden?  

6. Steek dan de over en ga op zoek naar het raam bij Meester Broerensingel nr 31. Je 

ziet hier een kerststal in een stal, gemaakt van een oud sinaasappelkistje. De beelden 

zijn al 33 jaar oud en gekocht van het geld dat de eigenaresse heeft geërfd van haar 

oma: zo blijft het een mooie herinnering! De rotsen zijn stenen uit Zwitserland.  Als 

het goed is, kun je hier ook een letter vinden.  

7. Loop de Meester Broerensingel verder uit en ga linksaf. Steek de Pastoor de 

Leijerstraat over en loop naar het raam van nummer 7. Dat is grappig: een 

combinatie van een oude en een nieuwe kerstgewoonte in één raam!  Noteer de 

letter die je er ziet. Met je rug naar dit huis ga je linksaf en op de T-splitsing met de 



Wilhelminastraat weer linksaf. Je ziet nu aan je linkerhand de Karwei, loop gewoon 

rechtdoor en steek heel voorzichtig De Grote Elst over. Ga aan de overkant het 

fietspad op naar rechts.  

Je loopt nu weer langs een grens van Hintham. Rechts van je nog wat bebouwing en 

kantoren en links volkstuintjes en de snelweg. Die snelweg vormt een heel natuurlijke grens 

met Rosmalen.  

8. Steek bij de oversteekplaats over naar de Hintham en loop door tot je bij nr. 140 met 

een oversteekplaats de Hintham over kunt steken. Ga rechtdoor de Nicolaas 

Fierlantstraat in en loop deze helemaal uit. Ga dan rechtsaf de Jan Heijmanslaan op 

en stop bij huisnummer 86. Daar vind je ook weer een winters, stalachtig 

tafereel…dit keer in de tuin. Je moet dus even zoeken naar de juiste letter! 

9. Loop een stukje terug tot je met het zebrapad de Jan Heijmanslaan veilig over kunt 

steken. Ga bij de huizen na het grasveld linksaf.  Bij nummer 163 zie je een grote 

verlichte kerstster: helemaal zelf gemaakt! Met een nieuwe letter loop je door.  

10. Loop verder in de richting van de hoge flats en ga rechtsaf de Hendrik Wiegersmalaan 

op. Steek deze voorzichtig over en loop linksaf de  Lucas Gasselstraat in. Op nummer 

5 vind je een raamversiering van een ….. en natuurlijk een letter.  

11. Loop weer terug naar de Hendrik Wiegersmalaan, steek die over en ga rechtsaf de 

Josselin de Jongstraat in.   Aan de linkerkant kijk je bij nummer 37. Dan steek je over 

en vind je bij nummer 90 een raamversiering en bij nummer 82 een Kerstgroep. 

Natuurlijk zijn er ook letters te vinden.  

Je bent ondertussen aangekomen in een ander deel van Hintham dat vooral bekend stond als 

het “Jan Heijmansdorp” waarvan de bouw is begonnen in de jaren 60. Om hier te kunnen 

bouwen moest de grond eerst worden opgehoogd met zand en slib. Dat kwam uit de Stenen 

Kamerplas, de rivier de Aa en het Heijmansgat. Toen het land zo’n 6 meter was opgehoogd 

konden er veilig woningen worden gebouwd!  

12.  Steek de Josselin de Jongstraat over en ga linksaf de Christoffel Wüststraat in.  Aan 

je linkerhand vind je een inham met op nummer 28 ook een rijk versierd raam! Kijk 

gerust even rond en vergeet de letter niet! 

13. Terug naar de Christoffel Wüststraat en aan het einde linksaf de Karel Ensinckstraat 

op. Deze loopt met een bochtje en je volgt hem tot je aan de overkant de Dirck van 

Deelenstraat in kan lopen. In deze straat vind je op nummer 9 (dus aan de 

rechterkant) een grote kerststalposter tegen de muur: dat is weer eens wat anders 

en ook heel mooi om te zien! Let ook op de verlichte boom. Zie je ergens de letter? 

Verderop in de straat vind je aan de linkerkant bij nummer 16 weer een kerststal en 

natuurlijk een letter.  

Misschien heb je er al wel eens over nagedacht: maar heb je enig idee hoe de straten hier in 

de wijk aan hun naam zijn gekomen? Ze zijn allemaal genoemd naar schilders! 

14. Ga aan het einde van de straat rechtsaf het fietspad op, dan links, rechts om bij de 

huizen op de Herman Moerkerklaan te komen. Bij nummer 43 vind je een echt 

winterbeest in de tuin, gemaakt van wilgentakken. O ja…vergeet de letter niet!  



15. Loop door tot na het speelterreintje op de grasstrook en steek over om de Petrus van 

Schendelstraat in te lopen. Hier hebben de bewoners wel heel erg hun best gedaan. 

Aan de rechterkant vind je bij nummer 18 een kerststal die van een heel ander 

materiaal is gemaakt en ook enorm uitgebreid is. Herken je alle figuren en dieren? 

Loop daarna links het straatje in en kijk eerst rechts bij nummer 9 en 11 …… en steek 

dan over om bij nummer 19 een kerststal van papier te bewonderen!  O ja…heb je 

hier in de straat ook 4 letters gevonden?  

16. Loop het kleine straatje weer uit en ga nu linksaf en nog een keer linksaf de Karel 

Ensinckstraat op. Neem de eerste echte weg weer rechts: de Johan Enthovenstraat.  

Ga rechts het hofje op en kijk bij nummer 10 en bij  nummer 22 om de kerststal op 

het raam te bekijken en in nog wat letters te vinden.  

17. We hebben nog een paar adressen te gaan. Loop terug naar de Karel Ensinckstraat, 

ga rechtsaf, steek over en loop rechtdoor de Vincent van Goghlaan in. Ga met de 

bocht naar links en kijk dan eens in de camper aan de linkerkant: deze kerstgroep is 

niet van papier, niet van vilt of van hout, maar…gehaakt van katoen: een mooie 

manier om in deze tijd bezig te zijn! Letter gevonden, loop dan terug en neem het 

wandelpad naar het IJzeren Kind.  

18. Ga op de T-splitsing rechtsaf, het bruggetje over en loop dan linksaf terug naar de 

Biechten. Daar vind je nog het raam van de Dagbesteding van de Hof van Hintham 

met ook hier een kerststal en een letter!  

19. De laatste letter(s) vind je op het grote raam van De Biechten.   

Je bent weer terug op je 

uitgangspunt en hebt als het 

goed is de hele zin gevonden. Op 

werkdagen tussen 9.00 en 16.00 

uur kun je deze laten zien aan de 

balie. Daar ligt dan een 

aardigheidje voor je klaar.  

De plastic kerstbal is om te 

vullen: naar eigen idee en om 

hem daarna op te hangen in de  

verlichte boom die buiten naast 

de Biechten staat: de 

Kerstwensboom van Hintham!    

Er kan een herinnering in; een 

wens of gewoon een leuke 

versiering.  

 

 EINDE VAN DE TOCHT 


