
  Meivakantie 2022 

1 
 

Welkom in Nuenen! 
 
Dit is een puzzelspeurtocht door Nuenen, bedoeld voor kinderen en hun 
(groot)ouders. Het is handig als iemand kan lezen en schrijven. De 
speurtocht duurt ongeveer een uurtje.  
 
Met deze speurtocht vragen we je goed te kijken. Het gaat om details van 
gebouwen en het landschap, die met Vincent van Gogh te maken hebben. 
Deze details leiden tot een cijfer of letter, die je hieronder in kunt vullen.  
En dan zie je de naam van een Nuenens monument dat door Vincent van 
Gogh getekend en geschilderd is.   
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Start: bij Museum Vincentre  
 
1. Museum Vincentre: Berg 29 
 

Ons museum is een monument.  
Voordat het een museum was, had het 
een andere functie.  
 
Het woord dat we zoeken heeft te maken 
met wat je op de gevelsteen kunt lezen.  
 
We zoeken de eerste letter.  
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2. De Pastorie, of, het Domineeshuis: Berg 26  
 

Steek voorzichtig de weg over.  
 
Dit is het domineeshuis, ook wel de 
pastorie genoemd.  
 
Welke zes cijfers staan op de voorkant 
van het huis? Wat betekent dit?  
 

      

 
Er is meer te zien. Tijd om verder te wandelen! 
 
Vanaf de pastorie loop je naar de lindeboom, bij het pleintje.  
 
3. Het Kostershuisje, Berg 40
 

Dan zie je een piepklein huisje. Het is heel 
oud: het werd gebouwd in 1763.  
In Nuenen waren vroeger veel wevers, en 
wevershuisjes. Alleen deze is 
overgebleven. Hier woonde een wever 
met zijn hele gezin. Het weefgetouw 
stond in de kamer. 
 

De koster van het Van Goghkerkje heeft hier ook gewoond, vandaar de 
naam het kostershuisje. 

             

 
 
4. Brievengaardershuis: Papenvoort 3 
 
Loop verder richting het kerkje. Aan de linkerkant zie je deze groene deur. 
Dit is het huis van de brievengaarder. Het postkantoor, eigenlijk.  
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Vincent schreef veel brieven aan zijn 
broer en zijn vrienden, en bracht ze naar 
de brievengaarder. Die woonde in dit 
huis. Ook stuurde hij schilderijen naar zijn 
broer, soms opgerold (doeken), soms 
ingelijst en goed ingepakt. 
 
Hij ontving ook veel post van zijn 
vrienden, brieven en schilderijen.  
 
Hoe bracht de brievenvergaarder deze 
postpakketten naar Vincent?  
 
 

Met de  

         

 
5. Het hervormde kerkje, Papenvoort 2 

 
In dit kerkje in Nuenen was de vader van 
Vincent van Gogh predikant. 
Deze Nederlands Hervormde kerk werd 
gebouwd in de jaren 1824-1826. 
Vincent maakte op 3 februari 1884 een 
schilderij van dit kerkje voor zijn moeder, 
die met een gebroken been op bed lag. Ze 
zal het luiden van de klokken van dit 
kerkje wel gehoord hebben. 
Kijk eens goed naar het dak, en het 
carillon. Wat voor dier zie je boven op de 
torenspits?  
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Loop de Jan van Schijnveltlaan in. Passeer het gemeentehuis. Ga links of 
rechts om de vijver heen naar de bankjes met de gele prullenbak. 

  
 

Volg daar deze pijltjes, dit zijn de pijltjes van de Van Gogh 
Wandelroute.  
 
Loop over het bruggetje door de bomen heen, naar de 
molen.  
 
 

6. Molen De Roosdonck, Gerwenseweg 2 
 

Molen De Roosdonck is te zien in 
meerdere tekeningen van Vincent van 
Gogh. Aan de horizon, of soms omdat 
bij een wever het raam open staat.  
Deze molen werkt nog steeds zoals 
vroeger! Op zaterdag is het winkeltje 
onder in de molen open, en kun je de 
molen in werking zien.  
Wat is de naam van de molen?  

 

       a b 

Hier eindigt deze wandeling.  
Je kunt via de Berg teruglopen naar Museum Vincentre.
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