
Kerstlichtjes voor “Diner van 100! 100% genieten!” 

Binnenkort is het weer Kerstmis, het feest van het licht. Een feest dat wij 

gezellig door willen brengen met onze familie en vrienden.  

De decemberdagen zijn ook bij uitstek dagen om dat met anderen te delen. 

Juist als de natuur zich even terugtrekt in de aanloop naar een nieuwe lente, is 

het mooi om te ervaren dat je niet alleen bent. Voor iedereen die niet kan 

terugvallen op een gezin, familie, vrienden, bieden de gezamenlijke 

Rotaryclubs van Amersfoort graag een moment van verbinding. Dat doen we 

in de vorm van een mooi diner voor 100 Amersfoorters die dankzij deze actie 

óók dat gezamenlijk diner kunnen genieten. Behalve gedeelde gezelligheid en 

lekker eten, bieden we ook nog een mooi programma aan, mede dankzij de 

Flint, waar het diner zal plaatsvinden. We richten ons speciaal op de mensen 

met al een leven achter zich en die nu de mensen missen om dat mee te 

kunnen delen. Die mensen brengen we graag samen, juist ook degenen die 

wat minder mobiel zijn en wat minder makkelijk de deur uit komen. 

De opbrengst van de Amersfoortse kerstlichtjes komt dan ook geheel ten 

goede aan bovenstaand initiatief. Met de opbrengst worden zij extra gesteund, 

waardoor ook zij in deze onzekere tijden het feest van het licht met wat meer 

glans kunnen vieren. Dus: ”Diner van 100! 100% genieten!” is dit jaar de 

slogan!!!  

Als onderdeel van het Amersfoortse kerstbomenlint wordt op de 

Varkensmarkt voor de kerstdagen een hoge kerstboom geplaatst waarin heel 

veel lichtjes gaan branden voor een heel goed doel. Een kerstlichtje kost 

slechts € 2,50! 

De boom zal op donderdag 9 december worden geplaatst en feestelijk worden 

onthuld door alle kerstlichtjes in de boom te ontsteken. 

Doe mee en laat uw lichtjes dit jaar ook voor anderen schijnen! 

Namens Rotaryclub Amersfoort-Regio 

Jaap Camman, voorzitter 

Jan Heystek, secretaris 

Inschrijfformulier – Ja ik doe mee ! 

Ja, ik vind het goede doel aantrekkelijk en leuk! Daarom steun ik de 

Kerstlichtjesactie 2021! 

Naam bedrijf:    

Naam contactpersoon:  

Adres:    

Postcode/plaats:  

Telefoon: 

E-mailadres:

Aantal kerstlichtjes dat u sponsort:    à € 2,50 per lichtje. 

Het totaalbedrag wordt dan: € 

Ik ontvang graag een factuur: 

Wij vragen u vriendelijk het bedrag over te maken op rekening 

NL23ABNA0480815275 t.n.v. Stichting CS Theo Hülsenbeck Fonds o.v.v. 

“Kerstlichtjes 2021”. 

Het ingevulde inschrijfformulier stuurt u (bij voorkeur vóór 15 dec.) naar: 

Rotaryclub Amersfoort-Regio, Utrechtseweg 167, 3818 ED Amersfoort, 

of per e-mail naar: rcamersfoortregio@gmail.com. 

U helpt ons ook door deze actie te verspreiden onder uw vrienden en 

relaties en bekend te maken via uw eigen communicatiekanalen. 

Namens de Fundraisingcommissie van Rotaryclub Amersfoort-Regio danken wij u 

hartelijk voor uw deelname. 

Indien u nadere informatie over de Kerstlichtjesactie wenst, dan kunt u contact 

opnemen met: Kees van de Vendel (06 51 26 10 12).  

mailto:rcamersfoortregio@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité van aanbeveling: 

 

Coen Hoencamp 

(gouverneur district D1570 Rotary International) 

Fatma Koşer Kaya 

(wethouder gemeente Amersfoort) 

Marc Nieuwland 

(voorzitter Vereniging van Amersfoortse Bedrijven) 

Walrick Halewijn 

(voorzitter Ondernemersvereniging Binnenstad Amersfoort) 
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