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 Voor de hele maand december hebben we een advent-/kerstspeurtocht uitgezet in Heemse voor het hele 

gezin... en natuurlijk voor iedereen die hier verder belangstelling voor heeft.  

 Startpunt is de Witte of Lambertuskerk, Scholtensdijk 24 te Heemse.  

 Aan de hand van de routebeschrijving en foto’s maak je een wandeling door Heemse, onderweg moet je op 

zoek naar onderstaande figuren en voorwerpen uit de kerststal. Bij elk gevonden figuur/voorwerp vind je 

een letter. (Tip: let goed op de ramen die je onderweg tegenkomt). Schrijf deze letter hieronder op, alle let-

ters samen vormen een zin.  

 Stuur ons de uitkomst voor 3 januari a.s., samen met een foto/selfie die je onderweg hebt gemaakt, via de 

mail: knd.heemse@gmail.com. Mocht je bezwaar hebben tegen het plaatsen op social media, zet dat er dan even bij. 

 Onder de goede inzendingen verloten we een prijs, dus zeker de moeite waard om het in te sturen! 

 Pas op het verkeer onderweg en bij het oversteken! Het is niet de bedoeling om privéterrein te betreden.  
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1e weg rechts  

Uranuslaan in. 

Kruising oversteken en  

Meteoorlaan inlopen  

 

Je staat voor de ‘Witte of  

Lambertuskerk’, je loopt het 

grindpad op.  

Het grindpad gaat over in een 

klinkerpad en daarna volg je het 

rode pad, heuveltje op en rechts 

aanhouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het eind van het rode 

pad doorlopen tot aan de 

Rheezerweg - hier voor-

zichtig oversteken! - naar 

het rode wandelpad.  

Eerste weg rechts.  

Bij de kruising links.  

Einde weg rechts. 

 

 

Op de 

kruising 

links, weg  

vervolgen. 

Linksaf 

Bandel-

steeg in.  

 Vervolgens 

rechtsaf  

fietspad op en 

weer rechts 

Vrëchienpad op, 

dit pad gaat 

over in de  

Gerard 

Doustraat. 

 

 

Halverwege  

deze weg  

links bij  

foto 6. Einde weg links 

Eerste weg rechts en  

dan weer eerste  

weg links.  

Eind van de weg het  

rode voetpad op bij  

foto 7. Eind van dit pad rechts nieuwe 

fietspad op.  

1e rode pad rechts. 
 

 

 Linksaf  

Saturnusstraat  

  in  
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Einde weg rechts Orionlaan in. 

1e weg rechts richting garageboxen. 

Hier lopen we tussendoor,  

rechts aanhouden. 

Einde pad links.  

Stoep Zonnelaan volgen tot 

Kometenlaan.  

Dan links en direct rechts,  

zodat je de Plutolaan in loopt. 

Einde weg rechts en daarna 

linksaf Meteoorlaan op. 

Bij dit bord  

(foto 12) 

voetpad  

linksaf  

   nemen  

Rheezerweg oversteken  

-Pas op! - 

 

Frits de Zwerverlaan  

inlopen.  

Bij foto 13 linksaf. 

Einde weg 

rechts  

langs de 

hertjes   

Bij het bankje (foto 15) 

rechts. 

 

In het bosje rechts aan-

houden. 

 

 

 

Linksaf  

Brandweg   
1e weg rechts  

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna weer rechts 

 

(vergeet niet de uitkomst  

in te sturen;) 


