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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.
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wordt. Daar zijn we erg blij mee en onze
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.

