
Uitreiking prijzen Winterlichtroute 2022: ook dit jaar weer veel moois te zien 

 
Dit jaar doen meer dan 30 straten, huizen en tuinen mee aan de Winterlichtroute in 
Buitenpost. Iets minder dan vorig jaar, maar er is meer uitgepakt dan ooit tevoren! De jury 
heeft ontzettend veel mooie dingen gezien. Rendieren, sneeuwpoppen, veel kerstbomen, 
vallende sterren en meer. De jury stond dit jaar voor een enorm moeilijke beslissing en heeft 
hun top 3 een aantal keer veranderd. Maar: keuzes zijn er om gemaakt te worden, hoe lastig 
ze ook zijn.  
 
Top 3 straten: 

1. Dr. Wumkesstraat 

2. Wollegras 
3. Achtkant/Spil 

 
De eerste prijs is dit jaar voor de Dr. Wumkesstraat, deze straat is omgetoverd tot een 
kerststraat met een ijsbaan, kabouters, sneeuwpoppen, koek & zopie kraam en veel 
versieringen. Ook stonden buurtgenoten met elkaar te genieten van een drankje. 
Saamhorigheid, waar het met kerst om draait, straalt van de buurt af. Er waren meer 
buurten die buiten met elkaar stonden te genieten van een vuurkorf, zoals De Voorzoom, 
waar de buurt versierd is met snoep. Een kleurrijk geheel! De tweede prijs is voor de 

Wollegras, waar baby sneeuwpoppen zijn geboren. Elk sneeuwpoppengezin heeft in de 
Wollegras een eigen verhaal. Hier heeft ongetwijfeld veel werk in gezeten. Dat harde werken 
is ook terug te zien bij de Molenstraat, waar verschillende molentjes (zelfs met muziek) hard 
staan te draaien, maar ook bij de Acht oan de Diken, waar ieders wens in vervulling gaat. De 
Achtkant/Spil wordt dit jaar bezocht door prachtige rendieren, maar ook door grote 
sneeuwpoppen en ijsberen. Ook kunnen er herinneringen worden vastgelegd met een 
zelfgemaakt fotobord en staat er bij iedere bewoner een kerstboom te stralen. Een 
welverdiende derde plek, met kaarsjes/lampionnen door de straten. Ook de Waterlelie, 
Nyckle Haismastraat en Gysbert Japikstraat zien er stalend uit met veel verschillende kleuren 

lampjes. En bij het Pijlkruid zijn de gnoompjes goed gemutst! Ook deze straten vochten op 
een plek in de top 3. 
 
Top 3 huizen/tuinen: 

1. Nyckle Haismastraat 16 
2. Lange Schoor 17 
3. Zwanebloem 2 

 
De eerste prijs is voor de Nyckle Haismastraat 16, met een enorme kerstboom, vallende 

pakketjes, zuurstokken, ijspegels en twee kletsende sneeuwpoppen op een bankje. Heel erg 
uitgepakt en met succes! De Lange Schoor 17 krijgt de tweede plaats, hier had de kerstman 
het druk. Hij klom het dak op en af. De hele woning is omgetoverd tot kersthuis. De jury 
vraagt zich af of de kerstman er misschien woont.. De Zwanebloem 2 krijgt de derde plek. 
Het hele huis is verlicht met kerstlampjes. Een mooi geheel en hard werken! Maar ook de 
Berkenlaan heeft ontzettend uitgepakt dit jaar. Er is een woning die de jury graag nog apart 
wil benoemen en dat is de Beatrixstraat 10. De eigenaar van deze woning zet zich een groot 
deel van het jaar in om buurtbewoners te vermaken met een diashow. Tijdens Sint Maarten, 
Halloween, Sinterklaas en nu met Kerst speelt er zich een lichtshow af op de woning met 

muziek en bijpassende versiering. Om de bewoners van de Beatrixstraat 10 te bedanken 
voor hun inzet, krijgen zij een tegoedbon van 2SPAN Buitenpost, gesponsord door 2SPAN. 
 
De jury wil alle deelnemers van de Winterlichtroute bedanken. Dankzij alle deelnemende 
straten is de route al voor de derde jaar op rij een succes. Ondanks het feit dat het kiezen 



van de mooie straat of huis steeds moeilijker wordt – hopen we dat jullie volgend jaar weer 

met ons meedoen om er een groot succes van te maken.  
 
Op zaterdag 24 december worden de bordjes geplaatst bij de prijswinnaars, dit zal tussen 
13.00 en 14.00 uur zijn. De geldprijzen worden verzorgd door Plaatselijk Belang Buitenpost. 
De route is nog tot 29 december te rijden, de bordjes worden dan ook weer opgehaald. 
Bedankt voor jullie inzet en nog veel plezier de komende weken! 
 
 


