
***Lichtjesroute Tjuchem***

Beste inwoners van Tjuchem!

De feestdagen van 2020 zullen er voor velen van ons door het coronavirus heel anders uitzien dan in 
voorgaande jaren. Daarom hebben wij, het bestuur van Sportclub Tjuchem en het bestuur van de 
Vereniging van School- en Dorpsbelangen, het plan opgevat om een lichtjesroute te organiseren in 
Tjuchem.

Wat we daarom aan jullie willen vragen is om mee te doen door middel van het plaatsen van een object
in de voortuin passend bij het thema 'Winterwonderland'. Er is voor een breed thema gekozen zodat het
voor iedereen mogelijk moet zijn hier iets leuks voor te bedenken. Dus heb je nog een slee, 
sneeuwschuif, een paar oude ski's in de schuur staan, of wat dan ook, passend bij het thema 
Winterwonderland? Doe er iets leuks mee in je voortuin!
Daarnaast zouden we willen vragen om voor verlichting in de tuin te zorgen voor het creëren van extra 
gezelligheid, om de lichtjesroute tot een groot succes te maken! Het zou leuk zijn als alle 
dorpsbewoners hieraan meedoen, zodat we er een onvergetelijk mooie kerst van maken met z'n allen!

Doet u mee? Laat ons dit dan uiterlijk 6 december weten in verband met het uitzetten van de route.

Wilt u meedoen, maar hebt u hierbij hulp nodig? Neem dan contact op met één van onze 
contactpersonen.

Daarnaast gaan we in dit kader een puzzeltocht (met verrassing) organiseren door het dorp op 
kerstavond 24 december!

Lichtjesroute
Periode: 10 – 31 december 2020
Start en eindpunt lichtjesroute: De Velemansdroom. De route kan gelopen worden, maar voor een groot
deel ook met de auto gereden worden.

Puzzeltocht
Datum: 24 december.  
Nadere berichtgeving volgt nog
(Puzzeltocht onder voorbehoud in verband met eventuele wijzigingen coronamaatregelen)

Contactpersonen:
Anita Bouland Tel. 06-17079788 – anitabouland@hotmail.nl
Tineke Zuidema Tel. 06-81775166 – teuniezuidema@gmail.com

Informatie over de lichtjesroute zal ook op het mededelingenbord bij de Velemansdroom, de website 
van Tjuchem en op de Facebookpagina's: 'Tjuchem' en 'Sportclub Tjuchem' te vinden zijn.

We hopen op jullie medewerking om dit alles tot een groot succes
te maken!

Tineke Zuidema en Anita Bouland
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