
 

Voor meer informatie:   Ineke Tadema (770) 427 9736  Email: sint@atlantahollandclub.com 
 
PROGRAMMA:        LOKATIE:  
1:30 pm Zaal open      300 Wilbanks Drive  
         Ball Ground, GA 30107 
2:00 pm Programma begint      

KOSTEN EN INSCHRIJVING: Leden  Niet Leden           Last Minute aanmeldingen 

Kinderen t/m 3 jaar:   gratis     gratis     gratis 
Kinderen 4 t/m 16 jaar $   5.00 $ 10.00   $ 15.00 
Volwassenen   $  8.00  $ 13.00   $ 15.00 

Aanvullende details: 
Zoals u weet is de organisatie van het Sinterklaas feest elk jaar weer een gigantische klus en daarom verzoeken wij u 
dringend zich aan de volgende regels te houden:  
 
• U dient zelf een kadootje te kopen van maximaal $15.00. 
• Zet duidelijk de naam en leeftijd van uw kind op het pak. Doe de pakjes per gezin in een plastic zak. Zet ook hier 

met grote letters de achternaam van uw familie op!!! 

• Stuur onderstaand strookje samen met de check uitgeschreven aan “Atlanta Holland Club” en eventueel een 
tekening vóór 27 november op naar: Ineke Tadema, 1053 Soaring Way, Marietta GA 30062. 

• Voor aanmeldingen die na 27 november verstuurd worden geldt de “last minute prijs”!  
 
U dient de cadeaus met de tekening(en) uiterlijk op 27 november in te leveren op een van de volgende lokaties: 
Ineke Tadema, 1053 Soaring Way, Marietta 30062, (770) 427 9736 , Consulate of The Netherlands in Atlanta  
De Molenwiek (locaties Alpharetta, Marietta & Dunwoody), uitsluitend tijdens de Molenwiek schooltijden  
(Voor informatie zie www.demolenwiek.com) 

   Ja! Wij willen Sint en Piet ontmoeten/ Yes! We are pleased to meet Sint and Piet 
   En zullen dit feest samen met hen vieren!/ And attend his Birthday celebration 
    Naam/Name:      ______________________________________ 
   Adres/Address:    ______________________________________ 
   Postcode/Zip :     ______________________________________ 
   Tel/Phone:           ______________________________________ 
   Email:     ______________________________________ 
 
                     Leden/Members Niet leden/Non Members   Last Minute 
                         (Na/After Nov 29th)
 Kinderen t/m 3 jaar/ Children u/i 3 years               …x  gratis/free   …x       gratis/free …x     gratis/free  
 Kinderen 4 t/m 16 jaar/Children 4 u/i 16 years      …x  $   5.00   …x $10.00  …x     $  15.00 
 Volwassenen/Adults              …x $   8.00   …x $13.00  …x     $  15.00 
 Totaal/Total          ……………..... 
 
  Naam /Name  Leeftijd/Age    Taal /Language  Naam /Name  Leeftijd/Age   Taal /Language 
 
 …..........………… ………       Ned./Eng.  …………...........… ………       Ned./Eng. 
  
 
 …..........………… ………       Ned./Eng.  …………...........… ………       Ned./Eng. 
     



       OPROEP ..!  OPROEP ..!  OPROEP ..!  OPROEP ..!  OPROEP ..!   
         Beste clubgenoten & Molenwiekers, zaterdag 1 december komt Sinterklaas zijn  
         verjaardag bij ons vieren.  
         Elk jaar weer een geweldig feest dat een hele organisatie met zich mee brengt.  
         Daarom vragen wij vrijwilligers die ons daar bij willen helpen. 
 
         U kunt zich opgeven bij:   
         Ineke Tadema  sint@atlantahollandclub.com.  (770) 427 9736 
 
         Wij hebben uw hulp hard nodig! 
 
         Alvast bedankt 
 


