K.W.B.-Emelgem

Ieder kind
zijn
Sint
 Naar jaarlijkse traditie doet de Sint zijn ronde in Emelgem en bezoekt er tussen 250 en 300
kinderen thuis. Wil je uw kinderen of kleinkinderen verrassen met een bezoek ? Dan stuurt
u voor 18 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 waarop u de Sint mag verwachten. Op onze website www.kwbemelgem.be bij “de
sint” ziet u alvast een fotoreportage van een bezoek
 De sint komt overal waar hij gevraagd en welgekomen is. We hopen hier en daar een
steuntje op onze rekening be11 0882 7180 9048 te ontvangen, ook al zijn er geen
kinderen. We komen uit de kosten als we 4 euro per kind binnenkrijgen. Komt er meer
binnen op die rekening, dan maken we de helft daarvan over aan het “Steunfonds voor
metabole ziekten” De andere helft gebruiken we voor de verdere werking van onze
vereniging. (oa fietspooling, sprookjestocht, camping knuffel, de sint)
 In tegenstelling tot vorige jaren wordt deze enveloppe niet opgehaald door een KWBmedewerker. Wil het bezoek van de sint aanvragen via mail. Voor meer uitleg kan u
ook terecht bij een van onderstaande personen (of de enveloppe bussen).
D’Helft Jory
W. Elsschotstraat 23
tel. 051/31.86.36
Bouckenhove John
Grf. de Montblanclaan 47
tel. 051/31.53.77
Desplenter Alois
Ardooisestraat 90
tel. 051/31.69.07
Ghesquiere Willy
Nachtegaalstraat 45
tel. 051/31.89.64
Maertens Etienne
Ingelmunstersestraat 54
tel. 051/30.52.37
Calmeyn Hugo
Ardooisestraat 154
tel. 051/30.85.45

Aanvraag tot bezoek van de sint
Naam van de kinderen: 1.____________ 2.____________ 3.____________ 4.____________
Positieve of minder positieve opmerkingen door de Sint te geven:
Dagen waarop de Sint beter NIET kan langskomen (omwille van vb uithuizigheid of activiteit
kinderen) :
Familienaam, straat en huisnummer: ________________, ____________________________
K.W.B.-Emelgem, in dienst van de gezinnen

