Lieve Kleine en Grote Kinderen,
Zaterdag 27 november is het eindelijk weer zover, de Sint en zijn Pieten komen dan met
de stoomboot aan in Angera aan het Lago Maggiore.
Iedereen is welkom, vaders en moeders, opa’s en oma’s, tantes en ooms, neven en
nichten, vrienden en vriendinnen zolang ze maar een goed humeur hebben en
meezingen met de Sintliedjes.
Er is weer heerlijke chocolademelk, glühwein en
natuurlijk ook zelfgemaakte erwtensoep. Voor de
kleine kinderen heeft de Sint ook iets speciaals
meegebracht uit Spanje. Het feest begint om
15.30 uur en de boot zal rond 16.00 aankomen.
Tot zaterdag 27 november aan het Lungolago in
Angera.

Sint Nicolaas
De intocht is vrij toegankelijk voor iedereen en daarom is het
ook zo’n leuk feest. Wij willen dit graag zo houden en
daarom stellen wij en de Sint het op prijs als u ons
financieel (een beetje) steunt door op de dag zelf een kleine
bijdrage in de daarvoor bestemde pot te doen. Deelname
betekent automatisch dat U zelf aansprakelijk bent voor
het toezicht op en de acties van uw kinderen en dat u
toestemming verleent voor het plaatsen van foto's op onze
website of facebook pagina.
COVID-19 MAATREGELEN
Het zal jullie niet verbazen dat om dit feest door te kunnen laten gaan, we ons allemaal moeten
houden aan door de autoriteiten gevraagde maatregelen:
•
•
•
•

Houd overal 1 meter afstand (ook van Sint en Pieten)
Draag een mond/neus masker als je ouder bent dan 12 jaar
Vermijd samenscholingen en onnodige drukte
Sint geeft geen handjes, er kunnen geen foto’s met de Sint gemaakt worden

En voordat je soep en/of drinken bij de keuken haalt:
•
•
•

Desinfecteer je handen
Houd afstand in de rij (ook hier 1 meter)
Laat je QR code (Green Pass) zien. Heb je die niet, vraag dan iemand anders (met Green
Pass) de soep of het drinken voor je te halen.

Check vrijdag de 26e november onze website (www.nedver.info) voor de laatste informatie over het
doorgaan van dit feest. Onverhoopt aangepaste regels zouden kunnen leiden tot een aangepast
programma of afgelasting.

