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Aan iedereen die Sprokkelhorst een warm hart toedraagt,  

 

 

Sinds vrijdagavond 18 december 2009 wordt jaarlijks “De Kerstavond van mevrouw Klein 

Sprokkelhorst” georganiseerd. Van vijf locaties naar zestig locaties en elk jaar weer een 

bijzondere Sprokkelroute. Mede door een leger vrijwilligers en artiesten en een 

enthousiast publiek is de avond uitgegroeid tot een groot succes. IJsselstein maakt op 

deze avond haar naam waar als culturele en sfeervolle stad.  

In de afgelopen jaren heeft de Stichting alle zeilen bijgezet om het evenement ook 

financieel mogelijk te maken; dit werd ondersteund door plaatselijke ondernemers, de 

gemeente, provinciale en landelijke fondsen. Fondsen ondersteunen echter niet jaarlijks: 

de komende jaren zal het moeilijker worden om van de fondsen gebruik te maken. 

Plaatselijke ondernemers en gemeente kunnen maar een deel van de kosten opvangen. 

We willen het evenement echter graag laagdrempelig en toegankelijk houden voor 

iedereen. 

 

Met de ‘Vrienden van de Sprokkelroute’ wordt een stevige en structurele financiële 

basis als fundament gelegd. Met een jaarlijkse bijdrage van de mensen die ons 

evenement ondersteunen zijn wij in staat de Kerstavond mogelijk te blijven maken en 

het groeiende publiek te blijven opvangen.  

 

Wat kun je / kunt u voor ons doen? 

 

1. Word Belangstellende Vriend: geef uw mailadres door aan de secretaris: 

info@sprokkelroute.nl. U krijgt vanaf september “Sprokkelnieuws” toegestuurd 

met de laatste nieuwtjes voor de komende Kerstavond 

óf 

2. Word voor €5,00 per jaar Vriend van de Sprokkelroute (dit is het minimum 

bedrag, meer mag ook). Graag ontvangen wij een ingevulde machtiging voor een 

jaarlijkse automatische incasso. Dat bespaart ons een heleboel administratieve 

rompslomp. Print het machtigingsformulier en vul het in. Stuur het formulier op 

(digitaal machtigen is helaas niet mogelijk). U krijgt vanaf september 

“Sprokkelnieuws” toegestuurd met de laatste nieuwtjes voor de komende 

Kerstavond. U maakt ons extra blij. U laat niet alleen weten dat u de 

Sprokkelroute graag volgt, maar steunt ons ook financieel, waardoor wij De 

Kerstavond kunnen blijven organiseren. 

óf 

3. Word voor €50,00 per jaar Bedrijfsvriend van de Sprokkelroute (dit is het 

minimum bedrag, meer mag ook). Graag ontvangen wij de ingevulde machtiging 

voor een jaarlijkse automatische incasso. Dat bespaart ons een heleboel 

administratieve rompslomp. Print het machtigingsformulier en vul het in. Stuur 

het formulier op (digitaal machtigen is helaas niet mogelijk). U krijgt vanaf 

september “Sprokkelnieuws” toegestuurd met de laatste nieuwtjes voor de 

komende Kerstavond. U maakt ons extra blij. U laat niet alleen weten dat u de 

Sprokkelroute graag volgt, maar steunt ons ook financieel, waardoor wij De 

Kerstavond kunnen blijven organiseren. 

óf  

4. Doe een eenmalige of jaarlijkse schenking voor De Kerstavond van mevrouw Klein 

Sprokkelhorst en maak dit bedrag over op rekening NL70RABO0132446960.  

U hoeft dan geen machtigingsformulier in te vullen.  

 

Met een bijdrage als Vriend wordt niet alleen de bijzondere Kerstavond waarin mensen 

elkaar ontmoeten gesteund, maar vooral ook een avond die theater, dans, muziek en 
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literatuur in het maanlicht zet en sterren laat fonkelen. Een avond die laat voelen wat dit 

voor iedereen kan betekenen. Iets om trots op te zijn en te koesteren.  

Daarnaast zullen wij u als eerste uitnodigen voor een leuke nevenactiviteit. Vorig jaar 

was dat het benefietconcert in het Fulcotheater met onder meer de swingende band 

‘Ginger’. De bijzondere Opening van de Kerstavond vindt ook dit jaar weer plaats, maar 

nu in de oude Nicolaaskerk. Ook daarvoor zullen wij u als Vriend in de gelegenheid 

stellen om plaatsen vooraf te reserveren. 

 

Wilt u / je dat De Kerstavond van mevrouw Klein Sprokkelhorst mogelijk blijft, stuur dan 

het machtigingsformulier ingevuld en ondertekend naar de secretaris van Sprokkelhorst: 

Stichting De Kerstavond van mevrouw Klein Sprokkelhorst 

T.a.v. de secretaris 

Groenedijk 18 

3401NJ IJsselstein 

 

Wilt u / je zo vriendelijk zijn deze brief ook naar vrienden, familie, leden van uw 

vereniging of geïnteresseerden te sturen zodat wij voldoende Vrienden krijgen om dit 

evenement te kunnen blijven organiseren?  

 

Wij hopen nu en de komende jaren veel Sprokkelhorsters als Vriend te mogen begroeten. 

 

Bij voorbaat onze welgemeende dank. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

José van Vliet, Anke van Bergen, Jantine Huizing,  

Bob de Nigtere, Joan van Vliet en Jos Bol  

 

 

 

 

 

 

                                               

 


