Onderwerp: Sinterklaas intocht 2013

Geachte heer/mevrouw,
A.s. 16 november is het weer zover; de Sint komt aan op Texel!
“Wij” Lotte van de Belt, Erika Waaijer en Lottie Lugtmeijer, willen ook dit jaar de intocht
organiseren en daar zijn we met veel plezier aan begonnen. Voor de duidelijkheid, we zijn
niet gebonden aan andere organisaties en hebben alleen direct overleg met de Stichting Sint
en Piet.
En we hebben er weer zin in! De kinderen ook trouwens!
Kort samengevat willen we op 16 november aanstaande de Sint en zijn Pieten in Oudeschild
onder muzikale begeleiding inhalen. Daarna volgt de traditionele rondgang door het centrum
van Den Burg die zal eindigen op de Groeneplaats ,waar we willen besluiten met een intiem
kinderfeestje.
We hebben heel veel pepernoten nodig en de Goedheiligman zelf is wel goedheilig, maar niet
gratis…
Verder willen we heel graag dat de fanfare erbij is en eventueel een livebandje. Er zijn veel
vrijwilligers op de been die dag en die willen we met een kleine attentie bedanken.
Kortom er is veel geld nodig om dit mogelijk te maken en dit is de reden dat we u
aanschrijven. De concrete vraag is of u sponsor wilt worden van de Sinterklaas intocht op
Texel.
Als u de Sint en de kinderen van Texel een warm hart toedraagt, wordt dan sponsor!
Maak vóór 10 november een bedrag over op rekeningnummer 14.50.51.781 tnv
Dorpscommissie den Burg onder vermelding van sponsoring intocht sinterklaas 2013 Texel
en de naam van uw bedrijf.
Wilt u verder toelichting, neemt u dan contact op met:
Erika Waaijer 310414
Lottie Lugtmijer 06 13134183
Lotte van de Belt 06 24557696

Wij willen u alvast heel hartelijk danken en hopen u uiteraard ook op 16 november in
Oudeschild en/of in Den Burg op de Groenenplaats.

Met hartelijke groet, Lotte, Erika en Lottie

