Beste,
Wat ontzettend leuk dat jullie dit jaar meedoen aan Joris’ Kerstboom. Namens KRO-NCRV
bieden wij dit Joris’ Kerstboom pakket aan waarmee jullie de kerstboom kunnen omtoveren
tot een Joris’ Kerstboom. Dit jubileumjaar wordt heel Nederland in het licht gezet. Op 11
stadspleinen, in meer dan 200 bibliotheken, circa 50 scholen en in 31 Resto VanHartebuurtrestaurants hebben mensen de mogelijkheid een foto tussen de dennentakken te
hangen om een bijzonder persoon in het licht te zetten. Iedereen kent wel iemand die het
verdient om in het licht gezet te worden. Door voor diegene een boodschap te schrijven op
de kerstbal en die in de boom te hangen zet je hem/haar in het licht.
Wat zit er in de doos?*
• Lichtsnoer
• 2x gouden slingers
• 2D kerstballen
• KRO-NCRV-linten
• Doos stickers
• Doos stiften
• Scharen
• 3x 2D decoratiecirkels
• Nylon draad
Daarnaast wordt er nog een losse roll-up banner toegestuurd via de
post (zie afbeelding 1)
*Let op sommige pakketten kunnen qua inhoud iets afwijken.

Stappenplan
Hoe maak ik van mijn locatie een Joris’ Kerstboom locatie?
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:

Tuig de kerstboom op met het lichtsnoer
en gouden slingers.
Hang de drie 2D decoratiecirkels op
verschillende hoogtes naast de boom (zie
afbeelding 2).
Plaats de banner op een zichtbare plek
voor bezoekers die binnenkomen.
Zorg voor een tafel bij de boom waar de
2D kerstballen geschreven kunnen
worden.
Hang (samen met je collega’s) als
voorbeeld een paar Joris’ kerstballen in de
boom.
Doe een stap achteruit en geniet van je
boom!

Afbeelding 1: Roll-up banner

Afbeelding 2: 2D decoratiecirkels

Veelgestelde vragen:
-

-

Wanneer wordt het programma uitgezonden?
o Joris’ Kerstboom heeft dit jaar zes uitzendingen. Op 14, 15, 16, 18 en 19
december worden vijf korte afleveringen uitgezonden rond de klok van 22.30
uur bij KRO-NCRV op NPO 2. Op vrijdag 20 december is de hoofduitzending
om 21.05 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.
Wat gebeurt er met mijn geschreven kerstbal?
o Alle kerstballen zullen de gehele kerstperiode in de boom blijven hangen,
hierna zullen ze door medewerkers van de bieb worden opgeruimd.
Kun je online ook een bal in de boom hangen?
o Ja, dit jaar is het mogelijk om vanaf 6 december iemand in het licht te zetten
via www.joriskerstboom.nl/kaart.
Mensen willen meer weten over Joris’ Kerstboom, waar kan ik ze naartoe verwijzen?
o Op www.joriskerstboom.nl staat alle informatie rondom Joris' kerstboom.
Komt Joris zelf ook langs?
o Joris komt op woensdag 11 december langs in De Bibliotheek Het Eemhuis
in Amersfoort.
Waar kan ik Joris ontmoeten om mijn verhaal te doen?
o Op www.joriskerstboom.nl staan alle opnamelocaties met datum en tijd
vermeld.
Komt mijn boodschap ook in het tv-programma?
o Mocht je je verhaal willen delen met Joris in het tv-programma kan je een
mail sturen naar joriskerstboom@kro-ncrv.nl.

Op deze manier hopen we dat we veel mensen in het licht mogen zetten. Mochten jullie de
boom willen delen via social media graag #joriskerstboom gebruiken. We hopen veel mooi
aangeklede bomen op social media te zien! Mochten jullie nog vragen hebben kunnen jullie
altijd contact opnemen met Babs Niele of Grace van de Klundert.
Contactgegevens KRO-NCRV
Babs Niele
T 035 6719507
E babs.niele@kro-ncrv.nl
Alvast hele fijne dagen gewenst.
Feestelijke groet,
namens KRO-NCRV
Babs Niele

Grace van de Klundert
T 035 6713047
E grace.vandeklundert@kro-ncrv.nl

