
 

 

 

 

Op weg - Kerstroute Hintham 2021 

Van woensdag 15 december tot en met donderdag 6 januari  
 

Wandel door Hintham aan de hand van twee routes. 
 
 

Aandachtspunten: 

• Zorg voor kleding die bij het weer past; 

• Er is een route voor Hintham Noord en 1 voor Hintham Zuid; 

• Beide routes starten voor de Biechten; 

• Je loopt per route ongeveer 4 kilometer in ongeveer 1,5 uur ; 

• Natuurlijk kun je de beide routes ook in een keer lopen; 

• Beschreven zijn de adressen die zich hebben opgegeven: er is vast 
meer te zien: geef je ogen dus volop de kost; 

• Respecteer de tuinen en de  privacy van mensen; 

• Je kunt bij de Biechten wel naar binnen (met mondkapje), maar de 
bar is gesloten van zaterdag 24 december tot en met zondag 2 januari  

 

Geniet van de wandeling! 

 

 

Deze kerstroute kon mede tot stand komen door  

hele enthousiaste wijkbewoners,  

de gemeente ( BAG-gelden), de Wijkraad en De Biechten.  

Bedankt voor de support allemaal! 

 

 

  



Route Hintham Zuid… de kaart 

 

Route Hintham Zuid… de beschrijving 

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

van Goghlaan over. Kijk bij de raamschildering op nummer 2, waar je mooie kerstboom met 

lichtjes en ballen van krijt ziet en kerststal van ………   

2. Loop in de richting van het winkelcentrum, ga rechtsaf de Jan Heijmanslaan op.  Langs deze 

laan hebben de bewoners wel erg hun best gedaan. Kijk bij nummer 131 eerst naar boven 

waar je lichtjes en een slee ontdekt en dan naar het raam, waar kinderen een mooie …… 

hebben versierd.   

3. Bij nummer 149  kijk je ook weer eerst naar boven en ontdek daar op het dak ……. Maar ook 

op de grond is heel wat te zien: Rendieren en een alternatieve kerstboom met een grote klok. 

Deze rendieren houden vast van sport, want er staan ook  ……   

4. Loop verder tot het huis op de hoek met de Joseph Knipstraat: zelfs het kinderhuisje is hier 

feestelijk verlicht!  

5. Ga even rechtsaf en direct weer links: je volgt dus de Jan Heijmanslaan om bij nummer 163 

een enorme ster te zien en jezelf te kunnen spiegelen in de grote kerstballen in de boom (leuk 

voor een selfie!).   

6. Loop verder in de richting van de hoge flats en kijk even naar de vrolijke kerstman en andere 

versieringen op de balkons van de flats. Ga rechtsaf de Hendrik Wiegersmalaan op. Steek deze 

voorzichtig over, loop langs de huizen en loop linksaf de  Lucas Gasselstraat in. Op nummer 5 

vind je een raamversiering van …..     

7. Loop weer terug naar de Hendrik Wiegersmalaan, ga linksaf tot het voetpad naar rechts. Steek 

aan het einde van het voetpad over naar de linkerkant van de Josselin de Jongstraat. Neem de 



eerste zijstraat links (Bastiaan de Poorterstraat) en kijk aan de rechterkant bij nummer 19. 

Zowel het raam als de entree zijn versierd. Steek over naar de linkerkant van de straat en zie 

bij nummer 22 niet alleen een mooi verlicht boompje, maar ook een Kerstman die niet alleen 

is, want hij draagt ….. 

De kerstman is eigenlijk een afstammeling van Sinterklaas. Toen heel veel mensen naar Amerika 

emigreerden namen ze de tradities van Sinterklaas mee en noemden hem Santa Claus. Net als 

Sinterklaas geeft de Kerstman cadeautjes, verplaatst hij zich door de lucht (op een slee met 

rendieren in plaats van op zijn paard Ozosnel), draagt hij rood pak en heeft hij een lange baard!  

8. Aan het einde van de straat ga je linksaf en bij de Hendrik Wiegersmalaan weer rechtsaf, dan 

de eerste zijstraat rechts en de eerste links: de Dirck van Deelenstraat 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.  

9. Verderop in de straat vind je aan de linkerkant bij nummer 16 een speciale kerststal uit een 

ver land, namelijk uit …….  

10. 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. Dat is een …… Kijk ook even naar de Kerstklok en de verlichting 

boven de deur.  

11. 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 weer heel erg hun best gedaan. Aan 

de rechterkant vind je bij nummer 18 een speciale boom in de tuin, namelijk een ….    

12. Loop daarna links het straatje in en kijk eerst links bij nummer 19: in het raamkozijn zie je 

prachtige vilten engelen en een mini Kerststalletje in een …… O ja, van de houten boom bij de 

deur mag je een engeltje meenemen als je wilt.  

13. Aan de overkant bij nummer 11 zie je een kerststal van weer een heel ander materiaal, 

namelijk ……  

De kerststal is gebaseerd op het bijbelse verhaal dat Jezus in een kribbe werd gelegd, toen er in de 

herberg geen plaats meer was voor Jozef en de hoogzwangere Maria. Zo’n kribbe vind je natuurlijk 

in een stal. Ook de herders met hun schapen en de drie wijzen uit het Oosten komen uit de bijbel.  

14. Loop het kleine straatje weer uit en ga nu linksaf en steek de Karel Ensinckstraat over. Een 

heel klein stukje naar rechts en dan linksaf de Christoffel Wüststraat in. Aan je rechterhand 

vind je een inham met op nummer 28 ook een versierd raam. Maar bovendien zijn hier de 

boompjes verlicht en zie je naast de voordeur mooie eigengemaakte kerstcreaties. Kijk gerust 

even rond! 

15. Terug naar de Christoffel Wüststraat, ga rechtsaf en aan het einde linksaf de Josselin de 

Jongstraat in. In deze straat zijn er ook heel wat huizen die mooi versierd zijn. Kijk rustig rond, 

terwijl je de eerste zijweg naar links weer ingaat: de Johan van Enthovenstraat. Zoek nummer 

10 en vind daar weer een hele andere kerststal naast de voordeur.  

16. Loop de straat verder uit langs het schoolplein en steek aan het einde recht over om de Pieter 

Kleijnstraat in te wandelen. Hier hebben de bewoners van de straat al een aantal jaar de 

gewoonte om met elkaar de straat te versieren. Kijk maar eens naar de enorme kerstboom 

met lichtjes, maar ook bij diverse huizen in de straat vind je mooie, aardige of grappige 

versieringen. Leuk initiatief niet waar?  



De kerstboom (eigenlijk een spar en geen dennenboom) gaat terug tot de Germanen, die in de 

donkerste maand van het jaar zo rond de zonnewende al een groene boom in huis of op het erf 

hadden staan om er aan herinnerd te worden dat de natuur niet dood is, maar vanzelf weer gaat 

groeien en bloeien na de zonnewende.    

17. Bij de grote kerstboom ga je rechtsaf het “hofje” op, kijk rustig rond en ga dan na nummer 

17 linksaf de brandgang in. Neem de eerste brandgang rechts en kom zo weer uit op de 

Herman Moerkerklaan. Ga rechtsaf en op de hoek weer rechtsaf de Vincent van Goghlaan 

op. Op nummer 34 vind je niet alleen rijk versierde boompjes, maar op het raam ook een 

mooie verzameling kerstballen. Heb je een favoriet? 

18. Aan de andere kant van de sloot zie je ook weer lichtjes in de kale bomen. Ga bij het 

kruispunt linksaf en loop de hoek even om tot je bij de camper bent. Niet op reis in de 

winter, vormt die een mooi decor voor een gehaakte kerstgroep. Draai je om en loop door 

het park over het bruggetje richting De Biechten. Kijk wel even naar de appartementen aan 

de overkant van het water: ook daar zie je volop kerstversieringen, zeker als het al wat 

donker is. 

19. Blijf aan de linkerkant lopen, maar geniet ook even van de ramen van kindcentrum: daar zie 

je onder andere prachtig gekleurde sterren. Loop langs de Hof van Hintham. Kijk even naar 

boven om daar de kerstman op een ladder te zien en kijk ook even bij de versieringen van de 

dagbesteding. Mochten er mensen in de ruimte zitten: ze vinden het leuk als er gezwaaid 

wordt!  

Je bent nu weer terug op je uitgangspunt, ga gerust binnen even opwarmen en de 

kerstversieringen daar bekijken. Denk wel aan je mondkapje!    

Buiten naast de  Biechten staat trouwens een 

grote boom. Daar mag iedereen naar keuze iets 

inhangen. Tussen 15 – 24  december kun je in de 

Biechten een plastic kerstbal halen om thuis te 

versieren en in de boom te hangen, maar ook 

andere versieringen zijn van harte welkom: het 

mag een herinnering zijn, een wens of gewoon 

een leuke versiering.  

De versieringen in de kerstboom, aanvankelijk 

vooral ballen, moeten herinneren aan het Aardse 

Paradijs waar Eva en Adam leefden. De ballen zijn 

dan de appels, die zo verleidelijk waren dat Eva 

het niet kon laten om ervan te eten en ook Adam 

te laten proeven.  De piek in de boom staat voor 

de ster die de drie koningen (de Wijzen uit het 

Oosten) de weg wees naar de stal. Daarom zie je 

soms in plaats van een piek ook een grote ster 

boven in de boom of op het dak van de kerststal.  

 

  



 

WINTERWOORDZOEKER 

 

Streep in de woordzoeker de volgende woorden weg: 

chocolademelk  -  dooi  -  elfstedentocht  -  glad  - glijden  -  gluhwein  -  houtkachel  -  

iglo  -  ijs  -  ijsbaan  -  ijzel  - kaarsje  -  koekenzopie  -  muts  - noren  -  oorbeschermers  -  

rodelen  - rookworst  -  schaatsen  -  sjaal  - sneeuwpop  -  sneeuwvlok  -  stamppot  -  

vrieskou  -  vuurwerk  -  wak  - wensen  -  winterband  -  winterjas  - winterkost  -  

winterslaap  -  wit 

Vul hier de letters in die overblijven: 

    

 

@creatifia 

  

  

C H O C O L A D E M E L K D E

W IJ O W T S R O W K O O R S T

I S R U W I P O P W U E E N S

N V B S T I N I L E Z IJ W E O

T R E N J K N E L E D O R E K

E I S C H A A T S E N T U U R

R E C W I T A C E N I E U W E

B S H S T U M L H R E G V V T

A K E J S R A A K E J W L L N

N O R E N E D IJ L G L A D O I

D U M R G T O P P M A T S K W

K O E K E N Z O P I E K A W R

O E R T P A A L S R E T N I W

E IJ S B A A N G L U H W E I N

T H C O T N E D E T S F L E N



Route Hintham Noord…de kaart 

 

 

 

Route Hintham Noord…de beschrijving 

1. Start voor de Biechten met je rug naar het gebouw.  Loop langs de grote kerstboom, steek de 

parkeerplaats over en steek bij de rotonde over naar de flats. Loop aan deze zijde door en 

steek de Christiaan Kannemanstraat over. Je loopt nu langs het appartementencomplex “De 

Smid” en hier zijn op de diverse balkons kerstversieringen te zien. Als je links de hoek omgaat, 

zie je boven de ingang van het complex een paar grote, versierde kerstbomen staan. 

2. Steek de Hintham over bij het zebrapad en kijk aan de overkant bij nummer 62 waar een 

verlichte boompje hangt en waar de hele vensterbank in kerstsferen is gehuld. Volg de 

Hintham naar rechts (in de richting van Rosmalen).  

Tijdens deze route kom je op meerdere plaatsen kerststallen tegen. Vanuit de bijbel komt het 

verhaal dat Jezus is geboren in een kribbe in een stal. Natuurlijk zijn zijn ouders altijd aanwezig: 

Jozef en Maria en komen er mensen op bezoek: de herders met hun schapen en de drie Wijzen uit 

het Oosten, die ook cadeaus voor het kind meebrengen: goud, wierook en mirre. Vanuit de stal 

kijken de os en de ezel vaak toe en verwarmen het kindje met hun hete adem.     



3. Sla linksaf de Julianastraat in en loop deze helemaal uit. Steek over naar het fietspad naast 

het kinderspeeltuintje loop je via het fietspad naar de Pastoor Hoekxsingel. 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 houten lantaarn met daarin een kerstgroep gemaakt van 

klederdrachtpoppetjes. Herken je landen? Loop een klein stukje terug via het fietspad langs 

het water naar de brug. Steek die over.   

4. Ga op de Meester Broerensingel rechtsaf. Loop bij het eerste appartementengebouw rechts 

even naar beneden (nr. 46-88) en kijk naar een kerststal in een heel andere setting, namelijk 

van ….. Ook bij het tweede gebouw (nr 2- 44)  is de hal feestelijk versierd!  Naast lichtjes en 

een besneeuwde boom zie hier vooral sneeuwpoppen.   

Hoewel het al weer een poos geleden is dat we een “witte kerst” hadden, wordt de sneeuwpop 

toch heel vaak in verband gebracht met Kerstmis. Natuurlijk met name in de noordelijke landen, 

waar het rond eind december ook behoorlijk koud kan zijn.  

5. 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. Maar je ziet hier ook een 

kerstladder met figuren op de treden. Wie staan er allemaal op en wie staat bovenaan? 

6. Loop de Meester Broerensingel verder uit en ga rechtsaf. Je loopt dan weer op de Pastoor 

Hoekxsingel, waar je nu aan de rechterkant bij nummer 33 een kerststal in de tuin vindt met 

hele andere bewoners, die wel het kerstverhaal uitbeelden. Wie wonen hier in en rond de 

stal?   

7. Ga de eerste weg linksaf, de Beatrixstraat en loop deze helemaal uit.  

Je loopt hier in de “Koningsbuurt” en dat herinnert in deze tijd aan de vele kersttoespraken op 

Eerste Kerstdag. Je kunt dan in Nederland natuurlijk naar Koning Willem Alexander luisteren, maar 

ook naar de toespraak van de Paus.  Beiden geven aan wat er in de wereld op dit moment 

belangrijk is en be-eindigen hun toespraken met iedereen een zalig kerstfeest te wensen.  

8. Aan het eind kom je weer op de Hintham. Even links (kijk rustig bij de minibieb) en steek 

over bij de oversteekplaats.  Ga aan de overkant linksaf  en neem de eerste weg naar rechts: 

de Nicolaas Fierlandtstraat.  Ga rechtsaf de Jan Frankenstraat in en linksaf de Ernst 

Bagelaarstraat. Hier zie je ook een aantal versierde ramen en tuinen. Aan het einde ga je 

rechtsaf de Jan Heijmanslaan op om bij nummer 86 een stalachtig tafereel tussen de 

struiken in de tuin te vinden.   

9. Loop rechtdoor en neem de tweede zijstraat rechts, de Paul Rinkstraat. Hier hebben een 

aantal bewoners hun uiterste best gedaan om hun huizen mooi te versieren: links zie je een 

kerstboom met ballen in afwijkende kleuren, namelijk… rechts zie je diverse grote bomen 

met lichtjes, ook weer sneeuwpoppen en bij nummer 6 moet je echt even naar boven kijken: 

daar woont een jongen die houdt van kerstmis en die elk jaar zijn raam uitbundig versiert!  

10. Aan het einde ga je linksaf de Jan Frankenstraat weer in en dan de eerste linksaf, de Jan van 

Delftstraat. De bewoners op nummer 14  hebben -net als hun buren- voor een lichtspektakel 

gezorgd in de boom en het raam.  

11. Loop deze straat uit, ga rechtsaf de Jan Heijmanslaan op en steek bij de rotonde over naar de 

Vincent van Goghlaan. Als je de andere route nog niet hebt gelopen, kun je even kijken bij 



nummer 2,  waar je op het raam een  mooie kerstboom met lichtjes en ballen van krijt ziet 

en kerststal van ……….  

12. Je kunt via het zebrapad terug naar de Kerstboom bij de Biechten. Daar mag iedereen naar 

keuze iets inhangen. Tussen 15 – 24  december kun je in de Biechten een plastic kerstbal 

halen om thuis te versieren en in de boom te hangen, maar ook andere versieringen zijn van 

harte welkom: het mag een herinnering zijn, een wens of gewoon een leuke versiering.  

Je bent nu weer 

terug op je 

uitgangspunt, ga 

gerust binnen bij de 

Biechten even 

opwarmen en de 

kerstversieringen 

daar bekijken. Denk 

wel aan je 

mondkapje!   

Om naar te kijken en 

heel veel te 

ontdekken of om in 

te kleuren: een 

kerststal in één lijn. 

 

Bedankt voor jullie deelname! Opmerkingen of zelf willen aanmelden voor volgend jaar: mail naar 

cenfanwb@gmail.com . Heb je mooie of leuke foto’s gemaakt? Ook die zijn welkom op dit 

mailadres. We plaatsen ze op de site van de wijkraad en een enkele in de Hint.  

 

De uitsmijter: 

Winterwoord  SUDOKU 

Elke rij, elke kolom en elk                                                                                          

klein vierkant bevat de letters van het 

woord  

W I N T E R  D A G   

Gok niet, maar gebruik je gezond 

verstand! 

@creatifia 
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