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Presenteren voor alle kinderen (lid of geen lid): 

Het grote Sinterklaasfeest met als thema 

“Bertje Klissen op safari” 
 

Hey hallo, toffe kindertjes van Bel. Het jaar is weer voorbij gevolgen en de intrede van onze grootste 
kindervriend Sint-Nicolaas staat weer voor de deur. Op zondag 1 december 2019 is het zover en komt de 
Sint met zijn zwarte pieten langs in het parochiecentrum van Bel. Hopelijk zijn jullie massaal aanwezig om 
hem hartelijk te verwelkomen! De Sint heeft beloofd om voor ieder kind een mooi cadeautje en een zak 
vol lekkers mee te brengen. 

Bertje Klissen zal ook weer van de partij zijn met kei veel en super leuke verhalen over zijn reis door het 
donkere Afrika. Zou hij daar geen kwisje over gemaakt hebben??? 

Beleef het allemaal mee op zondag 1 december 2019 in het PC van Bel. De deuren gaan open om 13:30 
uur en de kwis begint om 14:00 uur. 

Niet vergeten te komen hè! 

P.S.: Aan alle ouders kom zeker supporteren voor jullie kleine spruit en geniet tijdens een drankje mee van 
dit ongelofelijk Sinterklaasfeest. 

Inschrijven kunt u door het bedrag over de schrijven op onderstaand rekeningnummer met de vermelding 
van de naam van uw kind + Sinterklaasfeest 2019 of contant bij het inschrijvingsstrookje, dat u sowieso 
moet bezorgen aan uw chiroleiding of bij Haarstudio Chris, Bel 106. Inschrijven kan ten laatste op zaterdag 
16 november 2019. Wij danken u bij voorbaat om hiermee rekening te houden. 

Bertje en de Sint hopen u zeker te zien op deze onvergetelijke kwisnamiddag. 

Betaling via overschrijving: BE29 7310 2441 4164 

"……………"……………"……………"……………"……………"……………"……………"……………"……………"… 

Inschrijvingsstrookje Sinterklaasfeest 
Naam                 Jongen/Meisje     Geboortedatum 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Komt/komen naar het Sinterklaasfeest op ZONDAG 1 DECEMBER 2019. De deuren gaan open om 13:30 uur 
en de kwis begint om 14:00 uur. 

Mijn papa/mama/kind is lid van KWB Bel of Chiro Bel en betaalt   ……… x €10 = €……… 

Mijn papa/mama/kind is geen lid van KWB Bel of Chiro Bel en betaalt  ……… x €15 = €……… 

Inschrijving binnen brengen VOOR ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 bij: 

Peter Van Reusel  Bel 106 (Haarstudio Chris)  ) 0476 98 50 17  KWB 

Joke Van Reusel  Bel 106    ) 0498 60 02 37  Chiro Bel 


