Na 2 stille corona-jaren organiseren
Dorpshuis “de Horn” en de kerk van Krommeniedijk,
samen met diverse verenigingen, dit jaar op
zaterdag 17 december 2022 weer de gezellige

WINTER-LICHTJES-WANDELING
Over het hele dorp verspreid is er weer van alles te zien en te horen. Muziek, zang, dans, verhalen, kinderactiviteiten enz. enz. De start zal weer op de Uitweg zijn en waarschijnlijk gaan we
starten in verschillende tijdsblokken zodat men niet al te lang hoeft te wachten. Als u
met meerdere mensen komt is het dus van belang om in 1x onder dezelfde
naam te reserveren, alleen dan weet u zeker dat u in hetzelfde tijdsblok start.
KOSTEN
Strippenkaarten kosten na reservering € 10,00 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen.
Met deze kaart kunt u langs de route allerlei lekkere hapjes en drankjes krijgen (vooraf eten is
niet nodig). En na a oop kunt u de kaart inleveren in het dorpshuis, voor een laatste lekkernij.
RESERVEREN
Reserveren kan t/m 10 december via kerkvankrommeniedijk@live.nl
Vermeld u a.u.b. naam, adres, het aantal volwassenen en kinderen (t/m 12 jaar).
Dan liggen de strippenkaarten voor u klaar op 17 december.
ACTIE
Zoals bekend is het leven een stuk duurder geworden inmiddels. Energieprijzen, boodschappen
enz. enz. Ook het organiseren van de winter-lichtjes-wandeling is daardoor een stuk duurder.
Toch willen we dit evenement graag betaalbaar houden, ook voor mensen met een wat smallere
beurs. Wil je ons hierbij helpen en kun je iets extra missen? Dan wijzen we je graag op de volgende actie:
•
In samenwerking met gemeente Zaanstad zijn we een matchfunding actie gestart. Dit is
een vorm van crowdfunding waarbij de gemeente het opgehaalde bedrag verdubbelt. Je
kunt zelf bepalen wat je geeft en dit kan evt. ook anoniem. Heb je een eigen bedrijf? Vermeld dan de naam van je bedrijf zodat we de bezoekers tijdens het evenement kunnen laten zien door wie de winter-lichtjes-wandeling mede mogelijk is gemaakt. Doneren kan via
de volgende link: voorjewijkie.nl/krommeniedijk
(geef evt. bij het reserveren op dat u iets wilt doneren, dan staat de link in de bevestigingsmail).

Wel belangrijk om te weten: dit staat los van de deelname, dus als u meeloopt betaalt u wel gewoon het inschrijfgeld.
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Voor de wandelaars is het extra leuk als u weer volop lichtjes en
kerstversiering aanbrengt rondom uw huis en erf.

