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Evt. eigen bijdrage voor S.J.B. graag in brievenbus Kromstraat 6 Nistelrode. 

5 km route – Dierenkaart 
 

 STARTPUNT – Kromstraat 6 Nistelrode – rechtsaf 
 2e straat linksaf – Over Den Dries 
 1e straat linksaf – De Hoef 
 Let op! Oversteken naar Den Hof, weg rechtsaf volgen 
 Einde weg linksaf Heuvelstraat 
 1e straat linksaf – Kerkhoflaan 
 3e straat rechtsaf – Wevershof 
 Einde weg rechtsaf – Franciscanessenweg 
 Einde oversteken naar Weidestraat 
 1e straat rechtsaf – Meentstraat 
 1e straat rechtsaf – Stekstraat, weg volgen naar Wedstraat 
 1e straat linksaf Schaarstraat 
 Weg volgen naar Dobbestraat 
 1e straat rechtsaf – Vatenstraat 
 Einde weg linksaf Wedstraat  
 Bocht naar links volgen – Wisstraat 
 Einde rechtdoor overharde pad in 
 Vervolgens rechtsaf richting Kapsalon Koppig 
 Let op! Weg oversteken en meteen linksaf 
 1e straat rechtsaf – Fr. Hochstenbachstraat 
 Einde rechtsaf – W. van Houtstraat 
 1e straat linksaf – Harry van de Venstraat 
 1e straat rechtsaf – Korte Veerstraat 
 1e straat linksaf – De Beekgraaf 
 Molenerf oversteken richting de Leibeek 
 Leibeek volgen met de bocht mee 
 Einde weg linksaf – Hoogstraat 
 1e straat rechtaf – Kromstraat 
 EINDPUNT – Kromstraat 6 Nistelrode 
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Evt. eigen bijdrage voor S.J.B. graag in brievenbus Kromstraat 6 Nistelrode. 

Extra tips: 

- Teken thuis je lievelingsdier en lever deze ook in 
- Kleur de overgebleven dierenkaartjes in 
- Zing onderweg liedjes van dieren, bijv. Snappie de kleine krokodil 
- Na-apen (doe elkaar na)  
- Spelletjes m.b.t. dieren: zoals haasje over, kikkersprong, hoe staat een flamingo, 

loop als een pinguïn, maak een olifantenslurf 
- Maak het dierengeluid bij het gevonden dier 
- Raadspelletje m.b.t. dieren: zoals is een dier gevaarlijk, welke dieren wonen op de 

boerderij of dierentuin, welke dieren zijn huisdieren. 
 


