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Gooise Meren – Zondag 11 december 2016 om 19.00 uur zal Jan Portengen, fractievoorzitter van 

Groenlinks Gemeente Gooise Meren, het startsein geven voor het jaarlijkse evenement 

‘Wereldlichtjesdag’ met vooraf een BBQ georganiseerd door TOTAAL-VERLICHTING & Gerardus 

Evenement Planner. De BBQ start om 17.00 uur. Ondernemer Peter Duijn heet iedereen welkom 

aan de Prins Bernhardsingel 9, 1398 CR Muiden. 

Wat/wie is TOTAAL-VERLICHTING?                                                                                                                                                                                             

TOTAAL-VERLICHTING is een jonge en servicegerichte onderneming, werkzaam in de verlichtingsbranche. Ze hebben 

inmiddels een uitgebreid netwerk opgebouwd, voor iedere koper het juiste adres voor LED panelen, LED downlighters, LED 

armaturen, LED noodverlichting, TL armaturen, inbouwspots, noodverlichting, lichtbronnen, winkelverlichting, 

kantoorverlichting en alle aanverwante artikelen. Standaard geeft TOTAAL-VERLICHTING minimaal 1 jaar garantie op alle 

producten en op de LED Panelen zelfs 5 Jaar!!! Hierdoor is iedereen verzekerd van kwalitatief duurzame producten. Ook 

kan TOTAAL-VERLICHTING voor klanten een lichtplan maken voor winkel, kantoor, bedrijf etc.   

TOTAAL-VERLICHTING vermeld in ieder plan hoe een klant energiezuinig te werk kan gaan, en hierdoor nooit teveel betaalt, 

en bespaart op de energiekosten. Voor meer informatie, zie: https://www.totaal-verlichting.nl/ 

Wat is Wereldlichtjesdag?                                                                                                                                                                                                  

Elke 2e zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen om 19.00 uur over de 

hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe 

lang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten! De wereld wordt zo even letterlijk 

wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet. 

Aanmelden BBQ! Wil jij aanwezig zijn bij de BBQ? We hebben hiervoor één voorwaarde! LIKE de Facebookpagina van 

TOTAAL-VERLICHTING. Dit kan via: https://www.facebook.com/pages/Totaal-Verlichting/975685765792244. Geef je dan 

uiterlijk vrijdag 25-11-2016 op. Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar info@gerardus-evenement-planner.nl                                                                                                                                    

Graag vernemen we uw naam, met hoeveel personen u komt, en uw e-mailadres.  

 “Light connects everyone with each other.” 

 

Niet voor publicatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno Spiekerman van Gerardus Evenement Planner via: 06-13486175 

of via info@gerardus-evenement-planner.nl.  

 

 


