
 

 
Beste kinderen, 
 
Het is met enorm plezier dat ik jullie op 7 
december 2013 kom bezoeken in Milaan! Ik 
weet dat jullie zeer braaf zijn geweest tijdens 
mijn afwezigheid en daarom kom ik jullie, met 
de hulp van Zwarte Piet, terug verwennen met 
snoepjes en zullen we allemaal samen veel pret 
hebben. Ik hoop dat jullie me zoals vorig jaar 
veel tekeningen zullen geven en voor mij zullen 
zingen.  
 
Ik verwacht jullie met velen ! 
 
Tot binnenkort ! 
 
Sinterklaas 
 

Sinterklaas is weer in Milaan  

op 7 december 2013 ! 

 Voor de praktische info: 

 Waar en wanneer? 
Ik verwacht jullie op zaterdag 7 december 2013 om 14.00 uur in via Calatafimi 
10 - 20122 Milano. Sinterklaas wordt verwacht om 15 u. Afloop rond 18.30-
19.00 uur. 

 Wie ? 
Alle kinderen en volwassenen zijn welkom.  

 Inkom ? 
De toegangsprijs per kind: 5€ en per volwassene: 8€ 

 Antwoord ? 
Gelieve voor 30 november 2013 zich in te schrijven per e-mail: 
julie@debiolley.be met volgende info: 

1. Naam van kind(eren) + geboortedatum; 
2. Info over uw kind(eren) die de Sint in zijn boek kan opschrijven; 
3. Hoeveel volwassenen en/of kinderen “zonder” audiëntie bij de Sint 

meekomen;  
 
Om uw aanwezigheid te bevestigen, gelieve de totale som op volgende bankrekening te 
willen storten:  

ING Direct 
IBAN: IT68Z0316901600CC0010439085 
BIC: INGDITM1 
Causale : Sinterklaas  + naam van familie en aantal aanwezigen 

 Belangrijk: 

Om zeker te zijn dat ik uw antwoord heb gekregen, zult u een bevestigingsmail 
krijgen. Als u op 25 november geen e-mail heeft gekregen, gelieve mij te willen bellen 
op volgend telefoonnummer: 3934148132. 

Dit initiatief werd genomen om de traditie van het Sinterklaasfeest voor te zetten 
voor de kinderen van de Belgische gemeenschap in het Noorden van Italië ondanks de 
sluiting van het Belgisch Consulaat in Milaan. 
 

Georganiseerd door Julie de Biolley 
 julie@debiolley.be 

3934148132 


