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Sinterklaas is een feest om samen te vieren! En dat doen 
we het liefst, zoals u weet, met alle Sneker 70 plussers. 
Gezellig, met elkaar. Maar 200 mensen in een zaal gaat 
nu niet en zeker niet op 1,5 mijter. Toch willen we wel 

graag iets doen om de fleur erin te houden. Ondanks alles 
toch weer mensen blij maken! Der binne we als Thuiszorg 
Slippens gek op. Maar we hebben natuurlijk te maken met 
anderhalve mijter en daar gaan we iets mee doen! 

G r o a t  S n e k e r
Sinteklaze akSy
o p  1 , 5  M i j t e r …

U aangeboden door thuiszorg Slippens

foar 70 plussers

Wat mag u doen:
• Bent u 70+ of kent u een 70+-er die u wilt verrassen? Zo ja, Bel ons!

• Geef de gegevens door van de persoon die u wilt verrassen
• Wij trekken uit de telefonische aanmeldingen 50! adressen (op=op) 

en komen langs op zaterdag 5 december, tussen 9 en 12 uur
• De 70+-er krijgt van ons een prachtig Sneker mondkapje en een verrassing.

• Op 1,5 mijter afstand maken wij een foto en overhandigen op
 ludieke wijze ons kadootje

• Deze foto gebruiken we graag in deze krant voor een leuke advertentie
 

Kunnen wij u, of  iemand anders blij maken?
Gezellig!  Doet u mee?  

T is per slot van rekening bijna Sinterklaas.
U kunt bellen t/m 1 december. 

Op = Op 

Bellen voor de Groat Sneker Sinteklaze aksy  
kan alleen op het volgende nummer: 

0515 - 482840
U kunt bellen t/m 1 december

namens thuiszorg Slippens,  jantine Slippens

NB. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Wat vragen we:
Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer


