Sinterklaas bezoekt de BVKM!!!
Terwijl de stoomboot in Spanje nog wordt volgeladen met alle pakjes, is hier al wel de uitnodiging voor
het jaarlijkse Sinterklaasfeest van de BVKM. Want ook dit jaar is het weer gelukt om een plekje in de
overvolle agenda van de Sint te reserveren voor de kinderen van de BVKM. Op zaterdag 24 november
a.s. zal de Sint met zijn Pieten naar ‘de Paraplu’ komen voor een gezellige sinterklaasviering.
Jullie zijn hierbij uitgenodigd om het feest van deze kindervriend mee te komen vieren samen met
jullie kinderen. Introducés, zoals familie, zijn welkom. Echter gezien de verwachte drukte en het
maximale aantal van 150 bezoekers in ‘de Paraplu’ kunnen we slechts maximaal twee introducés per
gezin toestaan.

Het programma van de middag zal er ongeveer als volgt uitzien:
Zaal open:
13.00 uur
Aankomst Sinterklaas:
13.30 uur
Einde middag:
16.30 uur
Belangrijk!!
 U moet zich van tevoren aanmelden: dit kan per e-mail of met onderstaand
strookje.
 U moet zelf de cadeautjes meenemen. Lever deze ingepakt en duidelijk voorzien van voor- èn
achternaam in bij de organisatie. Om onderlinge jaloezie te voorkomen is er een richtbedrag van
€ 10,00 per kado!
 De kinderen worden per leeftijdsgroep naar voren geroepen. Dit mogen alleen kinderen zijn die nog
geloven in Sinterklaas. De Sint spreekt alleen de kinderen toe, waarvoor gelijk met de aanmelding
enkele zinnen zijn meegestuurd.
 Zorg er voor dat u op tijd aanwezig bent, het programma staat weinig uitloop toe.
 Bent u op het laatste moment verhinderd, vertraagd of de weg kwijt, bel dan even met Karolien
(06-13902957)
 Meld jullie uiterlijk 17 november a.s. aan met een mailtje of gebruik onderstaande
antwoordstrook. Let u er bij het mailtje alstublieft op dat alle items van de antwoordstrook daarin
worden opgenomen.
 Locatie ‘de Paraplu’: Bijnkershoeklaan 10, 3527 XL Utrecht, tel. 030 29 46 384

Antwoordstrookje:
 Wij komen met ons gezin bestaande uit ….. kinderen en
…. Volwassenen
 Wij nemen
….. introducés mee (let op: maximaal 2!)
 De leeftijden en namen van de kinderen die nog geloven en dus naar voren geroepen worden zijn:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Als Sinterklaas mijn kind(eren) wil toespreken dan kan hij het volgende vragen/vertellen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres Jeroen:

marijeenjeroen@home.nl

E-mailadres Karolien : hippekoe@hotmail.nl

