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Buurtvereniging Sint Rochus organiseert 

Sinterklaas komt naar Budschop! 
 
Ook dit jaar komt Sinterklaas weer naar Budschop en brengt een bezoekje aan de kinderen van 
de leden van Buurtvereniging Sint Rochus. 

 
Wanneer? Zondag 24 november 

 

   Waar?  Willem Tell gebouw 
 

Hoe laat? 10.30 tot 12.00 uur 
 

Voor wie? Alle kinderen tot en met groep 4 
 

 
Tijdens deze morgen verwelkomen we Sinterklaas, zullen de nodige Sinterklaas liedjes worden gezongen en zal 
Sinterklaas aan alle kinderen een leuk cadeautje uitdelen. Het belooft een gezellige morgen te worden. 
 

 

Opgeven uiterlijk op 1 november door inlevering 
van onderstaand strookje bij Erna Knapen, Sint Rochusstraat 46 

 
 

Let op: 
• Te laat ingeleverde opgaveformulieren brengen de planning van de Sint volledig in de war en 

worden daarom geweigerd; 
• Cadeaus dienen persoonlijk door de kinderen opgehaald te worden. Bij afwezigheid op de ochtend 

vervalt het cadeau. Dit kan niet alsnog achteraf verkregen worden; 
• Mocht u, na opgave, onverhoopt verhinderd zijn, wilt u dit dan doorgeven vóór het verstrijken van de 

uiterste opgave datum? 
 

Graag tot ziens op ons Sinterklaasfeest! 
 
 
 
 

OPGAVE FORMULIER 
 

 

Familie                                                        Lidmaatschapsnr.    
 

 

 
Naam kind                                              Leeftijd        of groep        (meisje/jongen) 

Naam kind                                              Leeftijd        of groep        (meisje/jongen) 

Naam kind                                              Leeftijd        of groep        (meisje/jongen) 

Naam kind                                              Leeftijd        of groep        (meisje/jongen) 

 
Aantal oudere broertjes of zusjes, die ook nog meekomen:    
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