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Bericht van Sinterklaas!
Op zaterdag 18 november, een week na St. Maarten, komt de sint om ca. 12.00 uur met zijn
boot aan in de haven van Martenshoek in Hoogezand. Na een rondrit hoopt hij rond 15.45
uur tegenover de grote RK St. Willibrorduskerk in Sappemeer aan te komen. Hij verheugt
zich nu al op je komst. Uiteraard ontmoet je ook de vrolijke pieten en is er gezellige muziek.
Meer info: www.intochths.nl.
Sint liet ook weten dat hij graag een feestje met de “Boswijkse” kinderen (t/m 8 jaar) wil
gaan vieren en ze kadootjes wil geven. Bewonersorganisatie Boswijk heeft alvast een mooie
feestlokatie voor hem kunnen regelen. Ook heeft ze DJ Jack gevraagd om voorafgaand aan
de binnenkomst van sint en pieten swingende muziek te draaien en krijgen de kinderen en
begeleiders gratis iets te drinken en snoepen.
Sint is blij dat dat georganiseerd is, maar heeft nog wel wat
zorgen. Hij zei dat tijdens een storm op zee een deel van de
pakjes over boord is geslagen en op het Franse strand is aangespoeld. Er zijn dus pakjes tekort. Bewonersorganisatie Boswijk
heeft echter een oplossing voor hem bedacht waardoor hij de
Boswijkse kinderen in elk geval kadootjes kan geven, maar....
daar heeft ze jullie hulp bij nodig.
Willen de kinderen die op het feest komen een verlanglijstje maken en deze aan hun ouders
geven? Deze kunnen dan stiekem iets leuks van het lijstje kopen. Het mooi ingepakte
kadootje met de naam erop, geven ze af bij binnenkomst op het feest en ze ontvangen in
ruil 10 euro uit de portemonnee van … sinterklaas. Zo kan hij toch een verrassend kadootje
geven en wordt het voor sint, pieten en jou vast een geslaagd feest op:

woensdag 22 november van 14.00 –16.00 uur in De
Tibbe aan de Kees de Haanstraat te Sappemeer.
Aanmelden kan tot 19 november a.s.
Voor het aanmelden en/of vragen kun je mailen naar
sboboswijk@outlook.com (anders: Knipper 41 of Ponser 22).
Graag ontvangen we bij aanmelding de voor– en achternamen van
de kinderen, hun leeftijd en hun eigen adres in Boswijk.
Feestelijke groet,
Bewonersorganisatie Boswijk e.o.

