Spanje, oktober 2021
Lieve kinderen, kleinkinderen en alle overige inwoners van Linden,
Bijna is het weer zover. Op zondag 28 november 2021 komt
Sinterklaas samen met de Pieten een bezoek brengen aan ons
mooie Linden. Wij nodigen jullie allemaal van harte uit om dit
samen met ons te vieren! Vorig jaar ben ik aan de deuren
geweest, maar dit jaar hoop ik iedereen weer in de Burcht te
mogen begroeten. En daarbij is uitdrukkelijk iedereen die dat
leuk vindt, uitgenodigd! We moeten u
echter gezien de COVID regels, wel vragen naar een geldende QR-code.
Denkt u hieraan?
Om 11:00 uur verzamelen we op de kade bij de jachthaven van Linden, bistro Romein. Hier zullen
weSinterklaas en zijn Pieten waardig onthalen, dit jaar wel op een héél speciale manier.
Eenmaal aangekomen in de Burcht, volgt er een gezellig samenzijn, waarbij de kinderen tot
groep 6 ook bij Sinterklaas op het podium kunnen komen. Voor de kinderen tot en met groep 8
is er een cadeau.
Hierbij zijn de kleinkinderen van alle inwoners van Linden natuurlijk ook weer welkom.
Om uiterlijk 13:00 uur verwachten wij Sinterklaas te mogen uitzwaaien in de Burcht. Een
paar helpende handen maken het opruimwerk direct daarna héél licht...
Mocht u een geldelijke bijdrage willen doen aan deze festiviteit (met name als uw kinderen/
kleinkinderen ook van de partij zullen zijn), dan kunt u een enveloppe, eventueel voorzien van
uw naam en/ of adres, afgeven of in de brievenbus doen bij Deirdre Angenent, op Steegstraat 5
Om een inzicht te geven in de jaarlijkse kosten: het gaat om bijvoorbeeld de kosten voor de
boten, de huur van de Burcht, koffie en thee, het paar uit Spanje en hun kleding en natuurlijk
de cadeautjes voor de kinderen (ongeveer €10,- per kind per cadeau).
Tot slot, bij slecht weer worden jullie per mail en op de facebookpagina van Linden, uiterlijk
één dag van tevoren geïnformeerd. In dat geval, wachten we de Sint gezamenlijk bij de
burcht op om 11:30. Bij twijfel kunt u bellen met één van de commissieleden. Mocht het zo
zijn dat we door COVID tóch afzienvan een viering in de Burcht, dan kun je erop
vertrouwen dat de Sint en zijn gevolg dan met een cadeautje langs de deuren komen, rond
dezelfde tijd. Dat zullen we in dat geval ook met jullie communiceren.
Informatie voor ouders BELANGRIJK llll
Heel fijn als je je kind/ kinderen even opgeeft. Geef dan graag aan:

Naam van het kind, meisje / jongen , leeftijd, klas op school en een leuke anekdote of hobby van
het kind. Op deze manier kunnen we de sinterklaasviering persoonlijk houden. Wil je zo vriendelijk
zijn te mailen naar Lonneke uiterlijk maandag 8 november

Informatie voor grootouders (BELANGRIJKllll
Leuk als uw kleinkind(eren) dit jaar ook (weer) komen! Geef ze dan graag tijdig op, dan weten we
zeker dat iedereen die dat wil ook mee kan doen en een cadeau krijgt. Graag willen we de
sinterklaasviering zo persoonlijk mogelijk maken. Kinderen tot en met groep 6 worden naar voren
geroepen en kunnen op het podium komen. Daarom vragen we jullie om een email te sturen met
daarin de volgende informatie over uw kleinkind(eren):

naam van het kind,
meisje / jongen,
leeftijd,
klas op school
en… een leuke anekdote of een hobby van haar of hem.
Het is leuk als de Sint een goede ingang heeft voor een gesprekje.
Deze Informatie mogen jullie doorgeven aan Lonneke, vóór maandag 8 november via
l.peperkamp@jur.ru.nl
Dan weten we zeker dat iedereen aan de beurt komt en dat er voor iedereen een mooi cadeau is!
Bij voorbaat hartelijk dank en hopelijk tot zondag 28 november!
Wij, de Sint en zijn Pieten, hebben er enorm veel zin in en hopelijk jullie ook!
Bij vragen of onduidelijkheden, bel gewoon even!
Hartelijke groeten namens de Sinterklaascommissie:
Deirdre Angenent, Steegstraat 5, 06-24802846
Renate van Beuningen, Steegstraat 8, 06-20719774
Brenda Coenders, Kerkstraat 22, 06-53377954
Lonneke Peperkamp, Eindsestraat 22, 06-19428606

