
                                                   

PERSBERICHT  

Oost-Souburg, 12 december 2022  
  

Stem nu op je favoriete kerstnummer  
  

De Kerst Top 30 komt er weer aan! Tot en met woensdag 21 december kunnen alle 
muziekliefhebbers weer hun stem uitbrengen op hun favoriete kerstnummer. Op vrijdag 23 
december wordt deze derde editie van de Kerst Top 30 van 13.00 tot 16.00 uur live uitgezonden op 
Omroep Zeeland radio én televisie!   
  
Dit jaar bestaat de lijst uit bijna 200 nummers. De lijst is gevarieerder dan voorgaande jaren en er 
staan meer Zeeuwse artiesten dan ooit op. Alleen de kerstnummers met de meeste stemmen krijgen 
een plek in de Kerst Top 30.  
  
Live uitzending Kerst Top 30   
Presentatoren Elias den Hollander en Stefan Daane laten tijdens deze speciale radio-uitzending de 
dertig meest gekozen nummers horen. Behalve de kerstplaten, zijn ook de mooiste verhalen en 
herinneringen bij liedjes te horen. Elias: "We hebben voorgaande jaren gemerkt dat mensen het niet 
alleen leuk vinden om simpelweg te stemmen, maar ook willen vertellen waarom juist die platen een 
voorkeur hebben. Daar zijn we nieuwsgierig naar de verhalen achter de stemmen."  
Ook maak je tijdens deze Kerst Top 30 uitzending kans op speciale prijzen.   
  

Stem mee voor de Kerst Top 30  
Dit jaar zijn we weer benieuwd wat de favoriete kerstnummers van onze kijkers en luisteraars zijn. De 
afgelopen twee jaar werd de Kerst Top 30 aangevoerd door Chris Rea met Driving Home For 
Christmas. Welke nummers dit jaar uiteindelijk in de lijst verschijnen wordt bepaald door het publiek. 
Wil jij ook je stem uitbrengen? Dat kan op www.omroepzeeland.nl/kersttop30  
Om inspiratie op te doen en om vast in de stemming te komen, zijn de kerstnummers terug te vinden 
in onze Spotify-afspeellijst.   
  
Benieuwd welk nummer de top 3 behaald? Luister dan op vrijdag 23 december tussen 13.00 en 16.00 
naar de Kerst Top 30, op radio of tv bij Omroep Zeeland.   
__________________________________________________________________________________ 
  
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susanne van Schaik, 
Medewerker Communicatie, Omroep Zeeland (0118 499 900).  
  
 

http://www.omroepzeeland.nl/kersttop30
https://open.spotify.com/playlist/2UNf7zTKJjDATbwryI1qdF?si=58ffc09ae3444eed

