
Kerstlichtroute Vinkenbuurt Witharen
Dit jaar verlopen de Kerstdagen anders dan andere jaren. Dit alles door het corona virus dat zich nog steeds in de wereld 
verspreidt. Om deze dagen wat licht te geven hebben de Kerken van Vinkenbuurt en Witharen een kerstlichtroute 
georganiseerd, geheel coronaproof. 

In het buitengebied van Witharen en Vinkenbuurt wordt met kerst het kerstverhaal buiten uitgebeeld. 
Naast het kindje Jezus, Maria en Jozef zijn o.a. ook de engelen van de partij. Er zijn vele vrijwilligers bezig geweest om 
voor hun stukje verhaal een Jozef en Maria of iets anders te maken.
Elke stop laat op eigen wijze iets zien van het verhaal met een korte begeleidende tekst. Op deze wijze hopen we het 
kerstverhaal op een veilige wijze zichtbaar te maken. 
De verhaallijn is met de auto te volgen op 24, 25, 26 en 27 december en is verlicht van half vijf tot elf uur ’s avonds. 
De route is in ongeveer anderhalf uur te rijden. 

De organisatiecommissie vraagt u allen om u aan de verkeers- en coronaregels te houden:

- houdt u ten alle tijden aan de geldende corona regels van de Rijksoverheid
- het is niet toegestaan om tijdens de route de auto te verlaten
- maximaal 1 gezin per auto
- volg de route zoals aangegeven 
   met pijlen en rijdt niet tegen de route in
- als verkeersdeelnemer dient u zich aan 
   de wettelijke verkeerregels te houden
- de route volgen is op eigen risico en de 
   organisatie is niet aansprakelijk te stellen 
   voor evt. schade
(Let op: vooral op de doorgaande wegen 
zoals de Balkerweg en de Koloniedijk kunt 
u ook andere weggebruikers verwachtten, 
die geen lichtroute rijden. )

De route is via pijlen te volgen en start als u 
vanaf de Balkerweg de Woestenweg oprijdt.

Namens de commissie alvast een mooie rit 
en goede kerstdagen gewenst.
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Tolhuisweg 

Startpunt A -> vanaf Balkerweg de 
Woestenweg op, begin Stenenbrug links 
Eindpunt B -> route evt. te verlaten via 
Stenenbrug links richting Koloniedijk 

Route richting 
 
Tegemoet komend 
verkeer 




