
Sinterklaas 
komt weer naar Milaan! 

Zaterdag 1 december 2012 
 
 
 
 
 
Dit jaar wacht de kinderen van 3 tot 9 jaar en hun ouders een gezellig 
Sinterklaasfeest op de Residentie van de Consul Generaal van België, Via 
Sebeto 1 (5de verdieping)  - Milano (MM1 [rood], halte Piazza della 
Conciliazione; trams 16 en 18 [halte Santa Maria delle Grazie]; trams 1 en 27 
[halte Piazza Virgilio]), op zaterdag 1 december 2012 vanaf 14.30 uur. 
Sinterklaas wordt verwacht rond 15.30 uur. Afloop voorzien om 17.00 uur. 
 
De Sint schreef ons dat hij zoals altijd zelfgemaakte tekeningen en het horen 
zingen van Sinterklaasliedjes zeer op prijs stelt. De kinderen kunnen zich laten 
schminken en krijgen een kleine verrassing en allerlei lekkers. De Sint zal 
proberen ieder kind persoonlijk in het Italiaans toe te spreken. Gelieve dan ook 
bij inschrijving wat informatie over uw kind te willen geven om in het boek van 
de Sint te schrijven. Vanzelfsprekend wil de Sint dat ook de ouders van zijn 
verjaardag genieten (*). 

 
Vermits het aantal deelnemers gelimiteerd is uit capaciteits- en 
veiligheidsoverwegingen, zouden we u willen vragen zich vooraf in te 
schrijven per mail op milan@diplobel.fed.be en dit uiterlijk tegen 
24 november. Gelieve bij uw inschrijving het volgende te vermelden:  

• Naam kind(eren) + geboortedatum; 
• Info over uw kind(eren) die de Sint in zijn boek kan schrijven; 
• Aantal deelnemende volwassenen; 
• Kinderen die geen audiëntie willen bij de Sint of die een broer of zus 

willen begeleiden. 
 

  Belangrijk 
Om er zeker van te zijn dat wij uw inschrijving per mail hebben 
ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging. Als u deze bevestiging niet 
heeft gekregen tegen 28 november, gelieve ons dan te contacteren: 

• Op het nr. 02 29 06 20 62 (An Goossen/Julie de Biolley: 09.00-12.30 
uur en 13.30-15.00 uur van maandag t/m vrijdag). 

•  U kan dit nummer ook gebruiken voor eventuele annulaties of 
informatie. 

 
P.S.:  Indien u graag zou willen helpen (b.v.: maquillage kinderen; bar; 
begeleiden van kinderen bij het zingen en tekenen), gelieve ons te willen 
contacteren op bovenvermeld adres of tel.nr. 
Ook hulppieten zijn welkom.  
 
(*) Elk kind moet begeleid worden door een volwassene. De Consul Generaal en het 
Consulaat Generaal zijn niet verantwoordelijk bij eventuele incidenten of ongelukken. 


