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Wensen in de wensboom
bij Maarssen On Ice
De wensen van de kinderen zijn geteld en de jury gaat alle wensen lezen
en uit deze wensen een keuze maken, zodat de prijswinnaars
uitgenodigd kunnen worden voor de prijsuitreiking op zaterdag 5 januari
2019.
Op vrijdag 21 december 2018 hebben wij
den Hoek. Danny en Erna Temming zullen
op facebook de wensboom getoond en aan
zorgen dat het feestje compleet wordt.
u en jou gevraagd
Daar zijn we erg blij
hoeveel het totaal
mee en onze dankt is
aantal wensen zijn
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gedaan en in de
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wensboom hangen.
wij op facebook de
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wensboom getoond en
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aan u en jou gevraagd
doen we een herhaling
hoeveel het totaal
van deze oproep. We
aantal wensen zijn
hebben al enkele
gedaan en in de
Erna & Danny Temming
reacties mogen
wensboom hangen. Nu
ontvangen op onze Facebookpagina maar
het aantal wensen DOOR ONS geteld zijn
op voorhand kunnen we jullie meedelen
doen we een herhaling van deze oproep.
dat deze niet goed zijn en kunt u een
We hebben al enkele reacties mogen
nieuwe poging wagen. Dus daarom een
ontvangen op onze Facebookpagina maar
herkansing. Doe dus mee om onder
op voorhand kunnen we jullie meedelen
dit Facebookbericht het juiste aantal van
dat deze niet goed zijn en kunt u een
de wenskaarten te raden en maak kans op
nieuwe poging wagen. Dus daarom een
een leuke prijs van een van onze sponsors.
herkansing. Doe dus mee om onder
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Met dank aan:
de wenskaarten te raden en maak kans op
• DNB Groep;
een leuke prijs van een van onze sponsors.
• Maarssen On Ice;
Als u of jij het aantal raad of bijna raad,
• Stichting Evenementen Stichte Vecht;
wordt ook u of jij van harte uitgenodigd
• Production Partners;
om op 5 januari 2019 aanwezig te zijn bij
• Slijterij W. van Schaik (Maarssen);
Maarssen On ice, om de prijs in ontvangst
• Fractal Productions.
te nemen. De
Als u of jij het aantal raad of bijna raad,
wordt ook u of jij van harte uitgenodigd
prijsuitreiking zal worden gedaan door
om op 5 januari 2019 aanwezig te zijn bij
wethouder Hetty Veneklaas en de
Maarssen On ice, om de prijs in ontvangst
kinderburgemeester Britt Klomp, met Arjan
te nemen.
van den Hoek. Danny en Erna Temming
De prijsuitreiking zal worden gedaan door
zullen zorgen dat het feestje compleet
wethouder Hetty Veneklaas en de kinderwordt. Daar zijn we erg blij mee en onze
burgemeester Britt Klomp, met Arjan van
dankt is groot.

Op zaterdag 15 december was Els
Hendrikse, directeur van Stichting Veilig
Onderwijs, te beluisteren op de lokale
radio van RTV Stichtse Vecht. U kunt het
interview met Els
Hendrikse HIER beluisteren. Met dank
aan RTV-Stichtse Vecht.

