
Beleef  de  bev r i jd ing!

drukwerk: Drukkerij Snep, Eindhoven   tekst: Tekst en Teken, Best   creatie: Studio EigenWijs, Valkenswaard

Eindhoven viert jaarlijks op 18 september dat de stad in 1944 de vrede en vrijheid herwon. Daarmee kwam 

een einde aan vier jaren van symbolische duisternis. Juist daarom vieren de Eindhovenaren deze bevrijding 

met een bijzonder lichtfestijn: de lichtjesroute. Zes weken lang genieten meer dan 200.000 bezoekers 

van dit gratis evenement. De Lichtjesroute is uitgegroeid tot een bindende factor voor vele generaties 

Eindhovenaren. Het is ook een lichtend voorbeeld hoe vrijheid en bevrijding op een hedendaagse wijze 

gevierd kunnen worden. En u krijgt dit jaar de kans om de bevrijding op een unieke manier te beleven!



Boek  de  un ieke  Wheel s tour

De Lichtjesroute organiseert in samenwerking met club Wheels een unieke Wheelstour. U rijdt 

de Lichtjesroute in een historisch legervoertuig uit de Tweede Wereldoorlog. Daarna krijgt u een 

rondleiding bij de thuisbasis van de Lichtjesroute aan de Eindhovense Pastoriestraat. Uiteraard sluit 

u deze avond af met hapje en drankje, waarbij u op een ontspannen manier kunt netwerken.  Zo´n 

ervaring wilt u toch niet missen? 

Sterker  nog: die ervaring wilt u vast delen met klanten, medewerkers of vrienden!

Voor slechts € 60,00 per persoon (ex. BTW) bent u van de partij. 

Elk gift is van grote waarde

Ook goed om te weten: uw geld komt ten goede aan de Vrienden van de Lichtjesroute. Deze 

stichting ondersteunt de Lichtjesroute financieel. Veel mensen weten niet dat de route van A tot Z 

georganiseerd wordt door vrijwilligers. Zij zetten zich het hele jaar door met hart en ziel in voor de 

Lichtjesroute. Maar de materialen en hulpmiddelen kosten wél geld. Mede dankzij de donaties van 

de  Vrienden van de Lichtjesroute kunnen we de Lichtjesroute in stand houden en zelfs vernieuwen. 

Helpt u mee?

Vol = vol. Meld u snel aan via wheelsactie@vriendenvandelichtjesroute.nl

Bijzondere binding!

De Wheelstour is een bijzondere manier om uw klanten aan u te binden of de teamspirit binnen uw 

bedrijf te versterken. Zeker weten dat uw klanten of medewerkers nog lang napraten over deze 

belevenis! 

Programma

Er kunnen maximaal 50 personen per Wheelstour mee. Het programma is als volgt:

• 19.45-20.15 uur: verzamelen bij Pastoriestraat 108, Eindhoven

• 20.15 uur: vertrek Wheelstour

• 22.00 uur: Einde rondrit

• 22.00-23.00 uur: rondleiding en napraten bij een hapje en drankje.

De actuele agenda van de wheelsavonden vindt u op www.vriendenvandelichtjesroute.nl.

De Wheelsavonden worden mede mogelijk gemaakt door de enthousiaste medewerking van 

Club Wheels. Meer informatie vindt u op www.clubwheels.nl.

Handige tips
•  Er is voldoende parkeerruimte 

aan de Robbenstraat. Van 
daaruit loopt u in 10 minuten 
naar de Pastoriestraat.

•  Trek warme en/of regenkleding 
aan!

De spelregels ….
Voor wie?
Iedereen die de Eindhovense 
Lichtjesroute een warm hart 
toedraagt!
Waar?
Vertrek- en eindpunt is het 
clubhuis van de Lichtjesroute 
aan de Pastoriestraat 108,  
5623 AT Eindhoven.
Wat kost dat?
€ 60,00 euro per persoon, excl. 
BTW. Betaling van de factuur  
uiterlijk op 10 september 2013. 
Waar en wanneer aanmelden?
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 
september 2013 via 
www.vriendenvandelichtjesroute 
of via wheelsactie@
vriendenvandelichtjesroute.nl. 


