SINT AAN HUIS
Het is weer zover. Onze bestuursleden hebben ook dit jaar aan de sint gevraagd om in zijn drukke
dagen een bezoekje te brengen aan de kinderen van onze leden. In zijn agenda staan onze
kinderen genoteerd op dinsdag 04/12/2018 en op woensdag 05/12/2018. De bijdrage per adres
bedraagt dit jaar 5,00€ . Gelieve het inschrijvingsgeld samen onderstaand formulier, te bezorgen
aan Geeraerts Julien , Vliegplein 47 2270 Herenthout : j.geeraerts1951@telenet.be of aan Luc Gios.
Voeg er voor de sint een briefje met informatie over elk kind bij. Duid eveneens aan wanneer
je de sint het liefst verwacht. Je kan het inschrijvingsgeld ook overschrijven op rekening van:LG
Herenthout BE63-7333-1612-0808 met vermelding: Sint aan huis + aantal kinderen.
------------- inschrijvingsformulier -------------- sint aan huis ------------ vóór 26 november 2018 -------Naam:
Adres:

Tel of GSM:

Schrijft in voor het bezoek van de sint en betaalt hiervoor 5,00€:
Naam kinderen 1………………………….. 2………………………...... 3.....................................
4 ..................................... 5....................................... 6....................................
Bezoek gewenst:

Dinsdag 04/12 :

18h00 ( )

19h00 ( )

20h00 ( )

21h00 ( )

Woensdag 05/12 :

18h00 ( )

19h00 ( )

20h00 ( )

21h00 ( )
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