
De Kerstverlichtingsroute Soesterkwartier 2022. 
Start bij de Emmauskerk, Noorderwierweg.   
 
Leuk dat je lekker door DE Kerstwijk van Amersfoort gaat fietsen.  
Begin even om bij Grebbestraat nummer 6 te kijken ze zitten net niet helemaal 
in de route maar het is het bekijken waard.  
Pas op met oversteken en rijden door de wijk. Je rijdt op eigen risico. We 
vinden het leuk als je foto’s hebt gemaakt om die te zien. Gebruik #kvr2022 of 
#kerstverlichtingroute.  
 
Bij de Emmauskerk (met de rug naar de kerk) naar rechts, langs de winkels bij 
de tweede straat links oversteken de Violenstraat in. Pas op met oversteken.  
Dan eerste links. De Lobeliastraat in. Dan rechtdoor de Narcisstraat in. Hou 
rechts aan kijk bij nummer 19. Hou links aan de Leliestraat in. Nog steeds links 
aanhouden. Bij de speeltuin naar rechts.  Je ziet het al in de verte Leliestraat 
39. Hoeveel sneeuwpoppen zie je in de voortuin staan? (1) 
 
We rijden rechtdoor dan links de Tulpstraat in check nummer 58.  Aan het eind 
van de weg naar rechts de Noorderwierweg op. De eerste rechts de Sint 
Willibrordusstraat in nummer 11 is weer het bekijken waard. Aan het eind naar 
rechts en gelijk oversteken naar links de Aucubastraat in. Wat staat er op de 
kerstman zijn zak bij huisnummer 28 (2) 
 
Aan het eind van deze straat naar links de Ligusterstraat doorrijden. Aan het 
eind oversteken de Soesterweg op naar links. Tweede straat rechts naar de Sint 
Bonifaciusstraat. Kijk even op nummer 6 en rij dan naar het Wijkmuseum 
Soesterkwartier nummer 61. Aan het eind van deze straat steek je de 
Noorderwierweg over en gaat naar links. De tweede straat naar rechts de 
Lingestraat in. Tweede straat links de Spaarnestraat in. Op nummer 12 vragen 
we ons af of je de molen in de kast ziet staan? (3) 
Aan de overkant van dit huis op nummer 39 zie je een pinguïn en een 
sneeuwpop, welk van de twee heeft het heeeeeeel koud? (4) 
 
We steken de Merwedestraat over en dan de eerste naar links de Rijnstraat in.  
Op nummer 16 stop even dan hoor je een lekker muziekje. Je ziet vogels, een 
wasbeer, zwaan een pinguïn maar hoeveel paddenstoelen zie je? (5) 
Eerste weg naar rechts de Maasstraat in, dan tweede straat rechts de Lekstraat 
in. Op nummer 42, 44 en 46 zie je hoeveel pijlen in de bomen? (6) 
 



Eind van de straat naar links je bent weer op de Spaarnestraat. Bij de tweede 
straat naar links de Berkelstraat in rijden. Gelijk eerste naar rechts de 
Schiestraat in. Nummer 16 is weer een feest voor het oog.  
 
Rij lekker door deze feestelijke straat. Aan het eind rij je naar de Gouwestraat. 
Op het hoekje nummer 17 stop je even. Op de muur zijn drie versieringen een 
kerstboom, klokje en een …….. (7) 
Loop even naar huisnummer 32 hoeveel zuurstokken zie je? (8) 
 
Stap weer op de fiets en ga richting Noorderwierweg. (Vanuit de Schiestraat 
naar links). Steek de straat over pas op en rij naar links. Fiets de eerste straat 
rechts de Primulastraat in. 
Kijk bij de tweede weg naar rechts. Daar heb je een huis met projectie en twee 
houten sneeuwpoppen. Wij rijden verder en gaan richting Soesterweg. 
Primulastraat 10 heeft hoeveel gekleurde reigers staan in de voortuin? (9)  
Steek de Soesterweg over en ga naar links.  Dan eerste weg naar links De 
Irisstraat in. Pas op met oversteken. 
 
Rij de Irisstraat door en tweede naar rechts de Rozenstraat in. De tweede naar 
links de Annemoontsraat in. Op nummer 6 staat een box waar je op vrijwillige 
basis een donatie kan doen voor het Vergeten Kind de actie van Serious 
Request. Maar je mag ook zonder donatie een foto nemen in de arrenslee.  
 
Dat was het weer!! We hopen dat je hebt genoten.  
Fijne feestdagen en tot volgend jaar.  
 
TIPS Eikstraat 57en Nicolaas Pienemastraat 61. Dit is denken wij het grootste 
kerstdorp van Nederland.  
 
Antwoorden  
1 = 6    2= merry Christmas   3 = wij hopen dat je de molen hebt gezien in de kast.   4 = sneeuwpop.   5= 3  
6 = 10   7 = kaars    8 = 5     9 = 2.  
 
 
 
 

             

            


