Beste mensen,
De Goedheiligman heeft beloofd ook dit jaar weer een bezoek aan Göteborg te brengen. Het Sintcomité is al
druk bezig met de voorbereidingen en wil iedereen uitnodigen om bij dit feest aanwezig te zijn. Natuurlijk
zal hij veel lekkers en kadoos bij zich hebben. Ook dit jaar zal er live muziek zijn en Hollandse erwtensoep
met brood en worstjes. Kortom, een feest voor jong en oud!
Zie de bijlage voor de complete uitnodiging.
Waar en wanneer?
In Billdal op zaterdag 1 december 2018 in de middag.
De aanmelding!
Graag willen we bij aanmelding het volgende van jullie weten:

•
•

Met hoeveel kinderen/volwassenen je van plan bent deel te nemen aan het feest
Voor-, achternaam en geboortejaar van het kind/kinderen

De aanmelding kun je uiterlijk op 25 oktober mailen naar Maartje Tel, maartje_tel@yahoo.se
Het entreegeld bedraagt 80 sek per persoon (zowel voor volwassenen als kinderen vanaf 1 jaar) en voor nietleden van de Zweeds-Nederlandse vereniging bedraagt het entreegeld 100 sek per persoon. Aangezien we de
benodigdheden zelf inkopen is de aanmelding bindend.
Informatie
In de loop van november volgt voor degenen die zich hebben aangemeld een bericht met informatie over
plaats, tijdstip en
betalingswijze.
Hartelijke groeten,
het Sinterklaascomité:
Marianne Brunsting, Birgitta Siebrands, Jan-Willem Boezelman en Anna-Maria Leijen

-----------------------------------------------------------------Bästa medlemmar!
Även i år har Sinterklaas lovat att besöka Göteborg. Sintkommittén håller på för fullt med förberedelserna
och vill gärna bjuda in alla att vara med på denna fest! Sinterklaas kommer naturligtvis att ta med sig massor
med klappar och godis och även i år bjuds det på live musik samt holländsk ärtsoppa, korv med bröd!
Var och när?
I Billdag, lördagen den 1 december på eftermiddagen.
Anmälan
Vi vill gärna veta följande:

•

Hur många som kommer att delta (antalet vuxna/barn)

•

För- och efternamn samt födelseår på barnet/barnen

Du kan anmäla dig senast den 25 oktober hos Maartje Tel, maartje_tel@yahoo.se
Avgiften är 80 sek per person (vuxna samt barn över 1 år) och för icke-medlemmar kostar det 100 sek per
person. Anmälan är bindande.
Information
Under november skickas detaljerna kring plats, tid och betalning till alla som har anmält sig.
Bästa hälsningar
Sintkommittén: Marianne Brunsting, Birgitta Siebrands, Jan-Willem Boezelman och Anna-Maria Leijen

