Samen met Omroep Gelderland vier je Kerstmis als nooit te voren
ARNHEM – Over een aantal weken is het zover. Dan zitten we weer met zijn allen bij de kerstboom
om samen de meest gezellige tijd van het jaar te vieren. Voordat het zover is, wordt er in de week
voor kerst dagelijks de nieuwe kerstuitzending Kerst vier je samen uitgezonden bij Omroep
Gelderland.
De kerstshow wordt gepresenteerd door het Gelderse ster-duo Sonja Booms en Frans Duijts. Tijdens
de show worden wensen in vervulling gebracht en wordt er aandacht gevraagd voor de eenzame
mensen in onze omgeving. Want niemand mag vergeten worden.
Dromen worden werkelijkheid
Tijdens de kerstshow staat de kerstwensboom in het middelpunt; hierin hangen de wenskaartjes van
de gasten en het publiek. De wensen zijn heel variërend, van iemand die al heel lang droomt van een
fotoshoot als prinses tot iemand die graag herenigd wil worden met een oude schoolvriend; alles
komt voorbij.
Gelderland Helpt
Natuurlijk laat Omroep Gelderland niet alleen met Kerstmis wensen uitkomen. Het afgelopen jaar zijn
er namelijk al velen in vervulling gegaan tijdens het programma Gelderland Helpt. Helaas zijn er ook
altijd wensen die niet direct gerealiseerd kunnen worden. Wordt het tijdens de kerstshow dan
eindelijk duidelijk of het toch gelukt is?
Aandacht voor eenzaamheid
In iedere aflevering verrast Frans vier eenzame mensen uit de provincie en nodigt ze uit om gezellig
met elkaar te eten. Er wordt heerlijk voor ze gekookt en uiteraard schuift Frans even bij de mensen
aan om het onderwerp eenzaamheid ter sprake te brengen. Wat doet dat met deze mensen? En wat
kun jij doen om hen te helpen?
Tijdens de kerstshows schenkt Omroep Gelderland ook aandacht aan het bijzondere werk van
Stichting Make-A-Wish en Stichting AmbulanceWens. Deze organisaties laten de wensen van zieke of
terminale kinderen en volwassenen in vervulling gaan. Ook zij mogen niet vergeten worden.
De uitzending Kerst vier je samen is te zien van maandag 17 december tot en met zondag 23
december om 17.20 uur bij Omroep Gelderland. Terugkijken kan ook via Uitzending Gemist.
Wil je op de hoogte blijven van de kerstshows? Houd dan onze website, Facebook- en Instagram in
de gaten en wie weet worden ook jouw dromen werkelijkheid!

