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Kijk gratis naar deze familiefilm! 
  

   

   

   

De wonderlijke kerst van Japie Kiel 
  

   

  

   

Midden-Groningers uit het heden en verleden komen voorbij in deze spannende film, waarin 

Japie Kiel en anderen strijden voor een fijn kerstfeest. Beleef het ultieme kerstgevoel in deze 

muzikale familiefilm voor, door én over Midden-Groningen 

. 

Een kerstfilm cadeau: van, voor, door en over Midden-Groningen 

 

Midden-Groningers uit het heden en verleden komen voorbij in deze spannende en kleurrijke 

https://poso.email-provider.nl/web/0qqn5ktbku/wwahxwszqe/8skmc0djul/t8s2vsby9v


familiefilm, waarin Japie Kiel en anderen strijden voor een fijn kerstfeest. Beleef het ultieme 

kerstgevoel in deze muzikale film voor, door én over Midden-Groningen. 

 

Zijn vader is druk met uitvindingen en zijn oma heeft alleen interesse in haar klokken. Treurig 

kijkt Japie naar de gezinnen die zich wel voorbereiden op de kerstdagen. Op magische wijze 

komt Japie terecht in een wereld vol spekjes en wafels. Hij ontmoet de familie Hoepman, van 

Hoepmans Suikerwerken en de familie Vegter, van de beroemde nieuwjaarsrolletjes. Iedereen 

is aardig en alles lijkt perfect. Maar is alles wel wat het lijkt? 

 

Online, voor heel Midden-Groningen (en de rest van de wereld) De Kielzog Productie, waar zo 

hard aan gewerkt is, kan gelukkig prima online bekeken worden. Vanaf kerst staat de film 

online; gratis beschikbaar voor heel Midden-Groningen. 
  

   

  

   

Gratis kijken 
Deze is gratis te bekijken via de website van 

Kielzog en ook via Regionieuws TV.  

 

Met name de uitzending op Regionieuws TV 

is interessant voor ouderen. 
  

     

Uitzendtijden 
De film wordt hier uitgezonden op 26 

december om 14:30 en om 20:30 uur. 

Ziggo: Kanaal 47 

Telfort: Kanaal 2176 

KPN / XS4ALL: Kanaal 1464 
  

         

   

   

  

   

Corona App downloaden? 
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Het heeft even geduurd, maar de corona-

app is te downloaden. Wie de app 

gebruikt en in de buurt is geweest van 

iemand met het coronavirus, krijgt een 

melding op zijn telefoon.  

 

Wilt u de app ook op uw telefoon? Klik 

dan hier! problemen met installeren? 

Loop dan eens binnen bij DIG050 aan de 

Hoofdstraat 48. Zij helpen u graag!  

   

  

   

 

 

 

GGD waarschuwt voor 

nep-sms’jes 

met uitslag coronatest 

 

De GGD waarschuwt voor nep-

sms’jes die momenteel worden 

rondgestuurd. Die sms’jes 

worden uit naam van de GGD 

rondgestuurd. 

 

Er staat in dat je positief getest 

bent op het coronavirus. Klik je 

op de link, dan kan er 

gefraudeerd worden met je 

gegevens. De uitslag van de test 

kunt  beste bekijken via de site. 

   

  

   

Bezoek ook onze website 
  

   

Klik hier 

  

   

  

   

Deze e-mail is verstuurd aan jwfellinger@gmail.com. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt 

ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

• Voor een goede ontvangst voegt u poso@dig050.nl toe aan uw adresboek. 
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