Lichtjeswandeling Wilp 2020

Coronaregels
Een lichtjeswandeling in Coronatijd. Dat betekent dat we alle voorgeschreven
maatregelen in acht moeten nemen. Wandelaars moeten 1,5 meter van elkaar
lopen.

Kinderen krijgen led-foamsticks uitgereikt bij Dorphuis De Pompe.
Neem een zaklamp mee.
We starten op vrijdag 17 december bij Dorphuis de Pompe vanaf 18.00 uur.
De route is ook in de Nieuwsbrief vermeld. We willen zoveel mogelijk samenscholing
voorkomen.

Route
Linksaf Kerkstraat in daarna 1e weg links Schoolstraat in.
Einde Schoolstraat rechtsaf over het voetpad langs de speeltuin.
Einde voetpad linksaf, Bergkamp in.
Einde weg links, Middenweg voetpad aflopen, daarna rechtsaf
B.Hurenkampstraat in.

Einde weg links en direct weer rechts, de dijk op. Lichtjes volgen tot trappen
Meidoorn.
Trappen af en rechtsaf Sleedoorn in. Einde Sleedoorn links en direct weer rechts,
Neem ook even een kijkje in de mooi verlichte Meidoorn.
Dijkweideweg helemaal volgen, daarna linksaf Binnenweg in.
Einde Binnenweg rechtsaf Rijksstraatweg, “Let op verkeer Rijksstraatweg”
Rijksstraatweg aan rechterkant volgen tot aan appartementen Smidshof.
Oversteken Rijksstraatweg en weg links volgen tot voetpad Molenallee.
Linksaf voetpad Molenallee volgen aan de rechterzijde.
Keer om bij huisnummer 61en ga terug richting Rijksstraatweg aan rechterzijde
voetpad.
***Let op tegenliggers. Houd 1,5 afstand***
Rijksstraatweg oversteken, Dorpsstraat in 1e weg Links
Smittenbergstraat aan linkerkant volgen. Na huisnummer 14 linksaf.
Einde pad rechts voetpad achter de bomen Rijkstraatweg volgen tot aan
Kerkstraat, Rechtsaf Kerkstraat in.
Daarna 1e weg rechts Smittenbergstraat in en volgen aan linkerkant
Einde Smittenbergstraat, oversteken Dorpsstraat naar Orgelakker.
Orgelakker volgen richting Hofstraat .
Hofstraat in en volgen tot aan Binnenweg. Linksaf Binnenweg in.
Einde Binnenweg rechtsaf Dorpsstraat in en volgen tot aan Dorpshuis.

Voor de mooist verlichte huizen/straten zijn prachtige prijzen beschikbaar.
Een deskundige jury zal dit beoordelen.
De deelnemers aan de lichtwandeling doen vrijwillig en geheel op eigen risico mee. De
organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of gedeeltelijk aansprakelijk voor
schade, ongevallen en/of ziekte.

