
 
 

Het Grote Molenwiek 
Sinterklaasfeest 

i.s.m. de Atlanta Holland Club!

wat? 
Jawel, Sinterklaas en zijn moderne ‘Veeg Pieten’ brengen dit jaar een bezoek aan Atlanta! 

waar?  
Dit jaar vindt dit festijn plaats in het theater van de North 
Atlanta Church of Christ in Dunwoody - waar ook de 
Molenwiek groepen 1-8 elke week op dinsdag bij elkaar 
komen. Het adres van de NACOFC is 5676 Roberts Drive, 
Dunwoody, GA 30338. 

wanneer? 
Zaterdag 6 december van 10am tot 1pm. ’s Ochtends dus 
in plaats van ’s middags! 

wat moet u doen? 
1. Vul het inschrijfformulier in (zie achterkant) 
2. Schrijf een check t.g.v. de De Molenwiek voor het totaalbedrag (alle volwassenen en 

kinderen). 
3. Koop voor elk kind een kadootje, pak dit in en schrijf in blokletters de voor- en 

achternaam op het pakje. Kado’s mogen niet duurder zijn dan $ 15.00! 
4. Als laatste: breng 1, 2 en 3 tegelijk naar de Molenwiek in Dunwoody of Marietta of naar 

het Nederlands Honorair Consulaat in Atlanta (voor tijden&adressen zie ommezijde). 

vragen? 
Florence Heybroek: 404-944 5438 of demolenwiek@hotmail.com.
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 !!!

familienaam:
e-mail adres:

inschrijfformulier

Let op: vul iedere bezoeker in graag, ook de (groot-)ouders van elke familie! 
Omcirkel het juiste bedrag per volwassene / kind - en kinderen tot 3 jaar zijn gratis! 

Elk kind kan kort (of langer) door de Sint genoemd worden;  
A. Ik wil graag dat de Sint iets uit het grote boek leest en mijn kind / kinderen even noemt. 

Voeg voor elk kind een sticky / papiertje bij - of mail het naar  
demolenwiek@hotmail.com 

B. Mijn kind heeft een tekening voor Sint! De tekening mag van tevoren ingeleverd worden, 
maar mag ook meegenomen worden op de dag zelf. 

Nieuw dit jaar: de grote Sinterklaas Talentenshow!  
C. Mijn kind(eren) wi(len) graag een dansje, een liedje of een act voor Sinterklaas doen, nl:

………………………………….………………………………………….………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

…en het kado dan?! 
Het kado voor uw (klein)kind + uw check + dit inschrijfformulier kunt u op de volgende 

tijden / locaties afleveren: 

op dinsdag 11 of dinsdag 18 november tussen 3:45pm en 6:15pm in Dunwoody: 
North Atlanta Church of Christ  
5676 Roberts Drive  
Dunwoody, GA 30338 

op vrijdag 7 of vrijdag 14 november tussen 9am en 12pm in Marietta: 
Bethel United Methodist Church  
4385 Lower Roswell Road  
Marietta, GA 30068 

op werkdagen tussen 10am en 1pm bij het NL consulaat in Atlanta: 
Nederlands Honorair Consulaat 
One Glenlake Parkway, Suite 1265 
Atlanta, GA 30328  !

op werkdagen in Marietta (achterlaten bij de achterdeur svp): 
De Molenwiek  
766 Old Paper Mill Dr. SE  
Marietta, GA 30067 

voornaam achternaam
entrée prijs 

general 
admission

lid AHC of 
Molenwiek 

familie?

kinderen tot 3 
jaar zijn gratis!

$10.00 $7.50 $0.00

$10.00 $7.50 $0.00

$10.00 $7.50 $0.00

$10.00 $7.50 $0.00

$10.00 $7.50 $0.00

Totaal: 
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