HANG DEZE MAILING UIT OP JULLIE
DIENST, OP EEN VOOR IEDEREEN GOED
ZICHTBARE PLAATS
SINTERKLAASFEEST IN PLOPSALAND
Ons jaarlijks Sintfeest dat dit jaar doorgaat op zaterdag 1 december 2012
in Plopsaland (De Pannelaan 68 – 8660 De Panne) nadert met rasse
schreden. Jullie mogen Sinterklaas verwelkomen en genieten van een
fantastische Sintshow met de enige echte clown Dobus! Zing en dans je
mee met z'n bekendste hits?
http://www.youtube.com/watch?v=PicWiQN7Yxw
Ook de Sint doet mee! De allerkleinsten genieten van de dolle fratsen van Bumba, Bumbalu en al
hun vriendjes in het Bumba Theater.
Hierna volgt de praktische info voor deze dag. Enkel voor de Sofoco leden die hun
tickets hebben besteld via de website of het secretariaat van Sofoco.







vanaf 10u00: Afhalen van de door u bestelde
toegangstickets en polsbandjes voor de exclusieve
Dobusshow aan de Sofocostand in het Guesthouse. Het
Guesthouse bevindt zich aan de ingang van het park.
10u00:Openingsuur park
13u00 aan de inkom: Feestelijke intrede van de Sint met
veel toeters en bellen gevolgd door een parade
omstreeks 15u: De exclusieve Sintshow met Dobus voor onze Sofocoleden. Het
exacte uur van deze show zal de dag zelf uithangen in het Guesthouse en/of meegedeeld
worden bij het ophalen van uw tickets.
Het speelgoed kan tot 18u00 afgehaald worden aan de Sofocostand (Guesthouse)

Als je niet aanwezig kan zijn op 1 december in Plopsaland kan uitsluitend op de
volgende data het gevraagde Sinterklaasgeschenk afgehaald worden:
Sofoco secretariaat Brugge:






maandag 10 december
dinsdag 11 december
woensdag 12 december
donderdag 13 december
Telkens van 08u30 tot 11u45 en van 13u15 tot 16u30

Campus Serruys Oostende



Dinsdag 11 december van 08u30 tot 11u45 en 13u15 tot 16u30 in vergaderzaal 3.
Deze datum is eveneens de zitdag van Sofoco in Oostende voor de maand december.

Na 24/12/2012 kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op het gekozen
speelgoed.
Groeten van het Sofocoteam!
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