
Stopplaats Lichtjesroute Fietstocht op 24 september

Informatie via audiotour Studio-040 (1= Start/introductie)20

LICHTJESROUTE 2016*

Veldm. Montgomerylaan
Pastoriestraat
Kronehoefstraat
Marconilaan
Beukenlaan
Zwaanstraat
Bezuidenhoutseweg
Groenewoudseweg
Pieter Zeemanstraat
Alard du Hamelstraat
Hendrik de Keyzerlaan
Hendrik de Keyzerplein
Cornelis Bloemaertstraat
1e Lieven de Keylaan
Winston Churchilllaan
F.D. Rooseveltlaan
Vlokhovenseweg
Bethlehemlaan
Bisschop Bekkerslaan
Airbornelaan
Mercuriuslaan
Sterrenlaan
Churchillaan
Veldm. Montgomerylaan

Veldm. Montgomerylaan
Fellenoord
(fietsers via Past. Peetersstr.)
Boschdijktunnel
Emmasingel
Keizersgracht
Wal
P.C. Hooftlaan
Stratumsedijk
Leenderweg
Floralaan West
Aalsterweg
St. Jorislaan
Geldropseweg
Petrus Dondersstraat
2e Wilakkerstraat
Burghplein
1e Wilakkerstraat
Heezerweg
Gasthuisstraat
(fietsers via Past. Harxplein)
St. Jorislaan
Stratumsedijk
Hertogstraat
Vestdijk
Vestdijktunnel
Veldm. Montgomerylaan

* Vertrekpunt willekeurig
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Geeft u Eindhoven nieuwe energie?
18 september is een bijzondere datum voor Eindhoven. Het is de dag 
waarop de inwoners jaarlijks de bevrijding in 1944 herdenken. En dat doen 
ze al meer dan 25 jaar op een bijzondere manier. Ruim drie weken lang 
kan iedereen gratis genieten van de unieke Lichtjesroute, die een kleurrijk 
lint door de stad rijgt. Meer dan 200.000 bezoekers genieten van de vele 
ornamenten en lichtprojecten. De Lichtjesroute is uitgegroeid tot een 
bindende factor voor vele generaties Eindhovenaren en in 2014 benoemd tot 
immaterieel erfgoed van de gemeente Eindhoven. Deze hartverwarmende 
traditie is dan ook niet meer uit de stad weg te denken. Vele vrijwilligers 
spannen zich in om dit lichtfeest van A tot Z te organiseren. Geeft u hen 
weer letterlijk en figuurlijk energie?

Elk gift heeft grote waarde
Meer dan 50 vrijwilligers werken het hele jaar door aan de Lichtjesroute. 
Zij verzorgen met hart en ziel de complete organisatie van dit gratis 
evenement. Hun gratis inzet is onbetaalbaar. Maar de materialen en 
hulpmiddelen kosten wél geld. Gelukkig kan de Lichtjesroute rekenen op 
financiële ondersteuning van vele Eindhovense bedrijven en particulieren. 
Mede dankzij de donaties van de  Vrienden van de Lichtjesroute kunnen we 
de Lichtjesroute in stand houden en zelfs vernieuwen. Helpt u mee? Uw 
bijdrage is voor ons van grote waarde!
U kunt uw bijdrage overmaken op NL46RABO0170066223 t.n.v. Stichting 
Vrienden van de Lichtjesroute.

100% naar het goede doel!
100% van uw donatie gaat naar de Lichtjesroute. Dankzij uw bijdrage is het 
onder meer mogelijk om:
- materialen voor nieuwe ornamenten te kopen;
- bestaande ornamenten te repareren;
- de overstap te maken naar energiezuinige en milieuvriendelijke LED-

lampen.
 
Meer weten? 
Kijk op www.vriendenvandelichtjesroute.nl of 
mail naar info@vriendenvandelichtjeroute.nl .


