
Intocht Sinterklaas 2020

Op zaterdag 28 november komt Sinterklaas (hopelijk) samen met zijn pieten 
weer een bezoek brengen aan Holwierde!  

Gezien het COVID-19 virus weten we niet zeker hoe de dag eruit zal zien, 
maar uiteraard zullen we de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Of er 
een tocht komt en hoe we de viering gaan vormgeven in de Heekt, zullen we 
in de volgende dorpskrant vermelden! 

Maar we willen heel graag dit feest met de kinderen uit Holwierde vieren, dus het kan zijn 
dat er per kind maar één ouder/ verzorger mee kan naar het feest! Maar ook dit zullen we in 
het volgende nummer vermelden. 

Om wel zeker te zijn van leuke cadeautjes, willen we vast vragen om de kinderen op te 
geven. Dit is niet anders dan voorgaande jaren. Noteer wel even een telefoonnummer want 
mocht er nog iets veranderen, dan kunnen we altijd even bellen! 

Mocht het feest helemaal niet door kunnen gaan, dan worden de cadeautjes thuis gebracht 
met gepaste afstand! Ook daar zoeken we dan een oplossing voor! 

Opgave van kinderen (woonachting in Holwierde of Nansum) voor het Sinterklaasfeest kan 
d.m.v. onderstaand strookje. Wij vragen van u een eigen bijdrage van €5,- per kind voor de 
onkosten. U kunt deze bijdrage + opgave strookje voor 25 oktober, brengen bij: 
Marion Smit - de Rippert 28 Holwierde of Susanne Wildeboer – Hoofdweg 6 Holwierde.

We vragen je om per kind 3 cadeautjes uit te zoeken (voor het geval bepaalde cadeautjes 
niet voorradig zijn) op de website van www.lobbes.nl of www.intertoys.nl. Het bedrag wat 
maximaal per kind besteed wordt is € 10,-!

Hopelijk allemaal tot ziens op 28 november! 

Groeten,
Het bestuur van Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren”
Niet of te laat opgegeven kinderen kunnen van de Sint helaas geen cadeautje ontvangen.
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