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FIJNE FEESTDAGEN!
Lezers gaven gehoor aan 
de oproep een kerstwens 
te doen voor een dierbare 
of relatie:

Hallo lieve mama, bedankt 
wat je allemaal voor me 
hebt gedaan dit jaar, je hebt 
me altijd met alles geholpen 
en we hebben veel gezellige 
tijden gehad en het was su-
per leuk in Parijs!   xxx Mi-
chelle

Wij willen graag alle men-
sen in Maarssen en buiten 
Maarssen een fijne kerst en 
een reislustig 2015 toewen-
sen. Team D-Reizen Maars-
sen Rose Wendy Jolanda 
Lesly Brenda

Lieve opa Camiel & oma 
Ank! Jullie staan altijd voor 
ons gezin klaar! Daar zijn 
wij heel dankbaar voor! 
Vandaar deze speciale kerst-
wens voor jullie! Vrolijk 
kerstfeest! Wij verheugen 
ons op een mooi samenzijn 
met jullie! Liefs Marc, An-
nemarie, Hugo, Ella & Suze

Wil Dam wenst familie, 
vrienden, bekenden, Gezel-
lige Kerstdagen en jaarwis-
seling, en een Gezond & 
Vredig 2015 toe.

Ik wens  alle vrijwilligers 
van Fc Breukelen hele gezel-
lige Kerstdagen en een heel 
gezond en gelukkig 2015. 
Wat zou Fc Breukelen zijn 
zonder jullie? Gert van Es 

Allerliefste papa (Jan V.), 
Wij hebben het allemaal 
zwaar om de situatie te ac-
cepteren, maar jij vooral. 
Extra aandacht voor jou, de 
beste vader in de wereld. 
Daarom een hele fijne kerst 
toegewenst en we maken 
er met zijn allen gezellige 
dagen van! Veel liefs van je 
vrouw en dochters

Ik wens directie en mede-
werkers van het Kikkerfort 
en al mijn trouwe zwem-
maatjes van het aquajoggen 
op de woensdagavond, fijne 
kerstdagen en in 2015 een 
mooi aquajogjaar toe! Mee-
doen? Mag! Doen! Neem 
contact op met het Kikker-
fort! Tot ziens! Herma Over-
voorde

X-clusive Dance & Sports 
wenst alle leden hele fijne 
feestdagen en een sportief 
2015! Wij hebben weer zin 
in een jaar vol plezier, sport, 
dans, optredens en gekkig-
heid! liefs, Jessica ter Ree-
horst

Een speciale Kerstwens voor 
de ruim 40 vrijwilligers van 
Graag Gedaan, Breukelen 
en omstreken. Steeds klaar-
staan om iemand te bege-
leiden naar een ziekenhuis, 
dokter of boodschappen 
doen. Ook kan er een nood-
klus worden gedaan. Lieve 
mensen veel dank voor al-
les wat jullie voor anderen 
doen. Mooie kerstdagen. 
Welzijn Stichtse Vecht

Dit is een kerstgroet aan al 
mijn wandelaars van Om-
metje Breukelen. Bedankt 
voor de gezellige wandelin-
gen van het afgelopen jaar! 
Ik wens voor 2015 iedereen 
een goede gezondheid toe. 
Dat we samen maar weer 
veel mooie ommetjes mogen 
maken! Groetjes, Caroline

Lieve Rik, Dit wordt onze 
eerste kerst samen. Om dit 
te vieren, deze tekst voor 
jou.  
‘Come with me dance, my 
dear. Winter’s so cold this 
year, And you are so warm. 
My wintertime love to be.’
Jij bent mijn soulmate. Liefs, 
Sanne

Kledingbank Breukelen 
wenst alle vrijwilligers, in-
brengers, sponsors en na-
tuurlijk ook alle deelnemers 
van de Voedselbank Sticht-
se Vecht goede Kerstdagen 
en een voorspoedig 2015! 
Tot ziens op iedere derde 
donderdag of vrijdag van 
de maand in het Bonifatius-
huis. Voor alle informatie: 
www.kledingbankbreuke-
len.nl. 

Ik ben zo trots op mijn 
vrouw Janny, mijn twee zo-
nen Dennis en Erik en mijn 
aanstaande schoondochter 
Maartje, Ik hou ontzettend 
veel van jullie allemaal, 
Liefs, Rein

Ik wens alle vrijwilligers van 
het Rode Kruis in Maarssen 
een heel voorspoedig 2015 
en spreek de hoop uit dat we 
er met elkaar voor onze 40 
deelnemers weer een gewel-
dig jaar van kunnen maken, 
ondanks het feit dat we ons 
vertrouwde zaaltje moeten 
verlaten. Truus Savelkoul

Het U.V.V. team van Breuke-
len en omstreken wenst alle 
ouderen fijne feestdagen en 
een gezellig Bingo jaar 2015 
toe. We zien u allen op 6 ja-
nuari in het Trefpunt.

De allerbeste wensen voor 
2015 voor de mensen van 
Bruna aan de Diependaal-

sedijk in Maarssen-dorp. 
Ook bij de grootste drukte 
blijven ze altijd vriendelijk 
en behulpzaam. Zij pak-
ken zelfs kadootjes in als 
de winkel vol is met klan-
ten en nooit hoor je iemand 
daarover mopperen! Groet, 
Liesbeth

Platform Solidariteit i.o. 
wenst alle inwoners van 
Stichtse Vecht, die nu (nog) 
hulp nodig hebben, hele 
goede Kerstdagen toe en 
een hoopvol nieuw jaar. Dat 
2015 een jaar mag worden 
waarin we meer naar elkaar 
omzien en iedereen de kans 
krijgt (weer) in zijn eigen 
kracht te komen.
Bertine Oosthoek-Bogaard

Vrijwilligers en Bestuur van 
de Stichting Vrijwilligers-
zorg Thuis Sterven Vecht 
& Venen wensen iedereen 
Fijne Feestdagen. In het bij-
zonder wensen wij de naas-
ten van hen die in de laat-
ste levensfase zijn gekomen 
sterkte tijdens de Kerstperi-
ode.

Het beeld van de vele feeste-
lijke verlichte kerstbomen, 
sterren, lantaarns, de slee 
van de kerstman en langs de 
toegangsweg heeft de wijk-
commissie een kerstslinger 
opgehangen. Valkenkamp 
is helemaal in kerstsfeer. 
De wijkcommissie Valken-
kamp wenst alle bewoners 
van Valkenkamp en heel 
Maarssenbroek hele gezel-
lige kerstdagen. 

Lezers wensen hun dierbaren en relaties fijne en warme kerstdagen. 

Werken met kerst op  
de Spoedeisende Hulp
Terwijl de meeste 
mensen met Kerstmis 
gezellig samen zijn met 
vrienden of familie, 
moet er bij sommige 
organisaties gewoon 
gewerkt worden. Op de 
Spoedeisende Hulp (SEH) 
van Tergooi Ziekenhuizen 
in Hilversum en Blaricum 
bijvoorbeeld. Pauline 
uit Breukelen is SEH-
verpleegkundige in 
Tergooi. “Dit jaar werk ik 
op kerstavond en eerste 
kerstdag.”
Esther Smid

BREUKELEN - Pauline werkte 
vier jaar in een ziekenhuis 
in Frankrijk op de Spoed-
eisende Hulp. Toen ze drie 
jaar geleden terugkwam 
naar Nederland begon ze in 
Tergooi. “Het is afwisselend 
werk”, vertelt ze. “Je werkt 
met zowel kinderen als 
volwassenen en vaak kun 
je echt iets betekenen voor 
de patiënten die binnenko-
men.”
Pauline vindt het geen en-
kel probleem dat ze dit jaar 
met kerst moet werken. “De 
sfeer op de afdeling is gezel-
lig en we krijgen een heerlijk 

kerstmenu in het zieken-
huis. Op onze afdeling werk 
je óf met Kerstmis óf met 
Oud en Nieuw. Sommige 
collega’s vinden het leuk om 
juist met Oud en Nieuw te 
werken. Dat is een hectische 
nacht met veel klein leed: 
rotjes die in de hand zijn 
afgegaan of vuurwerk dat in 
iemands oog terecht is geko-
men. In de meeste gevallen 
kunnen de mensen na be-
handeling weer naar huis. 
Ik werk zelf liever met kerst, 

omdat ik Oud en Nieuw veel 
leuker vind om met vrien-
den te vieren. Aan kerst heb 
ik eigenlijk een beetje een 
hekel.”
Ook met kerst is het werk op 
de Spoedeisende Hulp an-
ders dan normaal. Er komen 
volgens Pauline vooral veel 
geriatrische patiënten bin-
nen. “Dat zijn kwetsbare ou-
deren met bijvoorbeeld een 
verwaarloosde blaasontste-
king of koorts. Ze krijgen 
bezoek van familie en die 

besluit dan geschrokken dat 
het zo echt niet langer kan. 
Een ander verschil is dat er 
met kerst geen sportwed-
strijden of trainingen zijn. 
Er zijn dus geen hockeybal-
ongelukjes en minder ver-
draaide knieën of verstuikte 
enkels.”
Pauline voelt zich verant-
woordelijk voor haar werk: 
“Mensen moeten bij ons 
terecht kunnen, niet alleen 
tijdens de feestdagen, maar 
altijd, dag en nacht.”

Pauline werkt kerstavond en eerste kerstdag op de Spoedeisende Hulp in het Tergooi, met kerst is 
het werk anders dan normaal.

Micha Wertheim 
in Nigtevecht
NIGTEVECHT - In het Dorps-
huis treedt zaterdag 10 ja-
nuari Micha Wertheim op. 
Micha Wertheim geeft een 
try out van zijn nieuwste 
programma Micha Wert-
heim voor zichzelf, aanvang 
is 20:30 uur. 
Micha schrijft ook regelma-
tig voor tijdschriften, radio-
programma’s en de site van 
het Micha Wertheim Genoot-
schap. Zijn  vorige program-
ma, dat ook in Nigtevecht 
stond, ontving vijf sterren in 
NRC, vier in Trouw en vier 
in de Volkskrant. ‘Wertheim 
gaat opnieuw verder waar 
anderen niet durven gaan,’ 
schreef NRC. ‘Een waardige 
opvolger van een moeilijk 
te overtreffen voorganger,’ 
prees de Volkskrant. ‘Het 
is bijna verontrustend hoe 
geraffineerd hij ook deze 
voorstelling weer opbouwt,’ 
concludeerde Trouw. 
Wertheim maakte deze 
voorstelling niet voor zijn 
publiek. ‘ Je mag er bij zijn, 
je mag er een mening over 
hebben, maar val hem er 
niet mee lastig’. Dit keer 
speelt ‘Micha Wertheim 
Voor Zichzelf’.

Kaarten `a 19 euro zijn ver-
krijgbaar in Dorpsstraat 3 en 
bij de Attent en de bakker 
in Nigtevecht, sigarenma-
gazijn De Beurs in Loenen 
en de pop-up winkel op de 
Kerkbrink 19 in Breukelen. 
Telefonisch reserveren op 
0294-252506. 
www.cababaret-nigtevecht.
nl 

Kerstmusical  
in De Ark
MAARSSENBROEK - In kerk-
centrum De Ark voeren kin-
deren woensdag 24 decem-
ber een kerstmusical op. 
Het verhaal speelt zich af in 
een besneeuwd bergdorpje 
waar een familie komt om 
de kerst door te brengen. 
Wanneer drie wijzen uit 
de moderne tijd hun eigen 
draai willen geven aan het 
kerstverhaal, begint de on-
zekerheid. Is de boodschap 
met Kerstmis dan echt an-
ders, of zien ze het toch ver-
keerd?

De voorstelling begint om 
19.00 uur, adres Duiven-
kamp 844. De toegang is 
gratis.

Oliebollen  
PKN-kerk
TIENHOVEN - De PKN-kerk 
bakt oliebollen en appelflap-
pen. De opbrengst is voor de 
restauratie van het kerkge-
bouw. 
De oliebollen kosten 0,75 en 
de appelflappen 0,90 euro 
per stuk.
De bestelling kan tot en met 
maandag 29 december wor-
den doorgegeven bij fami-
lie Verhoeff, telefoon 0346  
282901 en bij mevrouw De 
Bree 0346 281252.

Woensdag 31 december 
kunnen de bestellingen tus-
sen 09.00 en 11.00 uur ach-
ter De Kerk, aan de Laan van 
Niftarlake 62 worden opge-
haald.


