
ADVENT-RAMEN-ROUTE 
handleiding voor de deelnemers 

 
Bedankt voor je aanmelding om mee te doen met de advent-ramen-route. 
Om één en ander toe te lichten, hebben we de volgende punten op een rijtje 
gezet. 
 
Hoe ga je te werk? 
 

1. Je kiest een raam om te versieren. Het maakt niet uit of dat beneden of 
boven is (of een voordeurraam of raam van schuurtje). Uiteraard is het 
wel de bedoeling dat wandelend publiek het raam vanaf de stoep kan 
zien. 
 

2. Zodra de aanmeldingen compleet zijn, worden de data verdeeld. Je krijgt 
dan een datum toegewezen waarop je raam wordt geopend. Mocht je 
om speciale redenen voorkeur voor een datum hebben, laat het ons 
weten.  
 

3. Je ontvangt van ons een A4tje met daarop de tekst dat je deelnemer 
bent van de advent-ramen-route en de datum waarop je raam geopend 
wordt. Zie voorbeeld:  
  
  
  
  
  
  
Dit hang je voor je raam tot het moment van opening. Als je raam 
geopend is kan het weg, zodat je raam volledig zichtbaar is. 
 

4. Er worden posters en flyers gemaakt met een overzicht van de 
deelnemende adressen en de data waarop ze geopend worden. Deze 
worden verspreid in Nispen. Het overzicht komt ook op de website.  
 

5. Je versiert je raam in kerstsfeer en zorgt ervoor dat het verlicht is als het 
donker is, dus van ± 17:00 uur - 22:00 uur. 
Als je je raam aan het inrichten bent voorafgaand aan de datum van 
opening, kun je het raam afdekken met een doek, laken, groot stuk 
papier, karton o.i.d. zodat het nog niet zichtbaar is. Je ‘opent’ je raam 



zelf op de aangegeven datum rond het invallen van de duisternis (± 17:00 
uur) door de afdekking (doek, laken, papier of karton) weg te halen. 
 

6. Hoe je je raam versiert en of het plat of ruimtelijk wordt, kies je zelf. 
Neem in je ontwerp het nummer van de datum mee. Dus maak het 
nummer van de datum ook op creatieve wijze, zodat het in het geheel 
van je raam past. Zie voorbeelden: 
 
 
 
 
 
     10 december geopend           1 december geopend             23 december geopend 

 
7. Je versierde en verlichte raam blijft zichtbaar tot en met 1 januari. 

 
 
Wij wensen iedereen veel inspiratie, plezier en creativiteit toe en kijken uit 
naar de opening van de ramen. 
 
Nog vragen? Laat het ons weten via info@cultureelnispen.nl 
 
Hartelijke groet, 
werkgroep advent-ramen-route 
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