
Rotaryclub Amersfoort–Regio zet zich in voor verpleeghuis De Lichtenberg! 

Hoewel het terras van afdeling Lindenhof van verpleeghuis De Lichtenberg schitterend ligt, 
voldeed het al jaren niet meer. Voor bewoners in een rolstoel of in een bed was het terras slecht te 
bereiken, daarnaast was het terras nauwelijks beschut.  

Via het Steunfonds van verpleeghuis De Lichtenberg werd een aanvraag gedaan om dit terras 
rolstoelvriendelijk te maken en op te knappen. Ook werden nieuw terrasmeubilair en parasols 
aangevraagd. Het terrasmeubilair en de parasols waren zo geregeld, maar het terras opknappen 
had (letterlijk) wat meer voeten in aarde…  

Het terras kon prachtig worden opgeknapt en rolstoelvriendelijk worden gemaakt, maar de offerte 

kwam ca € 1.500,--boven het gestelde bedrag uit. Een lid van het bestuur van het Steunfonds 
besprak dit in de Rotaryclub Amersfoort–Regio, waar hij bij was aangesloten en besloten werd om 
zelf de handen uit de mouwen te steken! Door zelf het terras vrij te maken van de tegels die in 
overvloed aanwezig waren, werd het gat in de offerte gedicht en het terras vrij gemaakt voor 
nieuwe betegeling.  

    
 
Rotaryclub Amersfoort-Regio voelt zich zeer betrokken bij verpleeghuis De Lichtenberg en zamelt 
middels een aspergefestival geld in om de verdere renovatie van het terras te kunnen bekostigen. 
Op 18 en 25 mei a.s. worden op de Leusderweg in Amersfoort aspergepakketten verkocht, 
waarvan de opbrengst naar verpleeghuis De Lichtenberg gaat, voor de renovatie van het terras 
van afdeling Lindenhof! Voor meer informatie kijk op http://www.aspergefestival-leusderweg.nl/. 

 

http://www.aspergefestival-leusderweg.nl/


 
 
En zo kwam het dat Rotaryclub 

Amersfoort-Regio op zaterdagochtend 13 

april jl. -de vrije zaterdag-met 16 man 

tegels heen en weer aan het sjouwen was 

tussen de puincontainer en het terras van 

Lindenhof. Moe, maar zeer voldaan werd 

rond het middaguur de laatste terrastegel 

in de puincontainer gegooid. De komende 

week komt de aannemer om deze klus 

verder af te maken en het terras opnieuw 

in te richten. 

 
 

 



Na gedane arbeid werd er gezellig nagepraat bij een prima 

maaltijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Een mooi project in samenwerking met het Steunfonds en gerealiseerd door de vrijwillige inzet plus het 

Aspergefestival van Rotaryclub Amersfoort–Regio. Met dank voor dit warme gebaar van de Rotary!  

 

Inmiddels is het terras aangelegd als voorschot op het geld dat nog moet worden verzameld met 
het Aspergefestival Leusderweg. 
 

 

Laat de zomer maar komen, Lindenhof is er klaar voor!!  


