
In coronatijd
bezoekt uw
kind de Sint
 Het is in Emelgem een jaarlijkse traditie dat Sint en Piet vanaf half november tussen 250

tot 300 kinderen thuis bezoeken. Ook in coronatijden komt de Sint naar Emelgem maar
het wordt anders. De Sint komt niet bij de kinderen thuis maar … de kinderen komen op
bezoek bij de Sint.

 De Sint is in Emelgem op zaterdag 21 november in de omgeving van de Ardooisestraat en
Voetbalwijk, de Reperstraat, de Tinnenpotstraat en de Kachtemsestraat. Op vrijdag 27
november is hij in de omgeving van de Prinsessestraat, de Kouterweg en de Merelwijk en
op zaterdag 28 november vertoeft hij nabij de Grf de Montblancwijk, de Haaipanderstraat,
de Gistelstraat en de andere “vogelstraten” . Hij is er vanaf vanaf 17h45 tot 19h45.

 Wil uw kind op bezoek komen bij de Sint ? Dan stuurt u voor 15 november een mailtje
naar sint.kwb@telenet.be. Wat in die mail moet staan vindt u onderaan deze brief. Enkele
dagen later krijg je dan een berichtje met de juiste datum, uur en plaats waar de kinderen
de Sint zullen vinden.

 De sint ontvangt alle kinderen die graag langskomen en heeft natuurlijk snoep en een
geschenkje mee. We komen uit de kosten als we 5 euro per kind binnenkrijgen. Ons
rekeningnummer is be11 0882 7180 9048 van KWB Emelgem.

 In tegenstelling tot vorige jaren wordt deze enveloppe niet opgehaald door een KWB-
medewerker. Verwittig de Sint van het bezoek via mail sint.kwb@telenet.be. Voor
meer uitleg kan u ook terecht bij een van onderstaande personen (of de brief bussen
als je niet kan mailen). Zie ook www.kwbemelgem.be : een verslag van een sintbezoek
D’Helft Jory W. Elsschotstraat 23 tel. 051/31.86.36
Ghesquiere Willy Nachtegaalstraat 45 tel. 051/31.89.64
Calmeyn Hugo Ardooisestraat 154 tel. 051/30.85.45
Boucquet Luc K. Leopold IIIstraat 18 tel. 051/31.22.01
Desplenter Alouis Ardooisestraat 90 tel. 051/31.69.07

K.W.B.-Emelgem

Aanvraag tot bezoek van de sint
Naam van de kinderen: 1.____________ 2.____________ 3.____________ 4.____________

Positieve of minder positieve opmerkingen door de Sint te geven:

Welke dag wil je kind de sint bezoeken : 21 -- 27 – 28 november

Familienaam, straat en huisnummer: ________________, ____________________________

K.W.B.-Emelgem, in dienst van de gezinnen
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