Zeer geachte Piet.

De zomervakan e is inmiddels voorbij,
En de pepernoten liggen alweer in de winkels.
Dat betekent maar 1 ding !....!
Het a ellen naar het mooiste sprookje van het jaar is begonnen.

Over 10 weken is het alweer zover.
Over precies te zijn op zondag 13 november.
En jij bent uitgenodigd om je in te schrijven om mee te doen!

Ben jij fysiek In de mogelijkheid om mee te kunnen feesten,
springen en te lopen op eigen kracht?
Met een minimum lee ijd van 12 jaar?
Er is geen maximum lee ijd.

Schrijf dan je allermooiste tekst op in de vorm van een gedicht.
Waarin het aantal regels minstens gelijk staat aan jouw lee ijd,
met een minimum van 12 regels tot maximum 33,5*
*Mits er natuurlijk meer regels zijn die in je hoofd ronddwalen.

Buiten het aantal regels vragen wij ook de volgende informa e.
Voornaam.
Achternaam.
Adres.
Emailadres. (ter veri ca e)
Telefoonnummer.
Lee ijd.
Kleding (pietenpak) maat.

Je mooiste gedicht kan vanaf vandaag tot en met 24 september
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worden gemaild naar hoofdpiet@sin namsterdam.nl

Als wij alle gedichten met veel plezier hebben gelezen,
krijg jij zo spoedig mogelijk een mail met het bericht dat je inschrijving
de ni ef is.

Wat wij wel van jou vragen is dat het zeer belangrijk is om bij de
Informa eavond aanwezig te zijn.
Dit is in Amsterdam op 31 oktober of 1 november van 19.00 tot ongeveer 21.30.
(Loca e en datum volgt z.s.m. per mail wat jij hebt opgegeven)

Wij hebben dit jaar meer ruimte om nog meer gezellige en
feestelijke pieten mee te kunnen nemen door de grachten
en straten van Amsterdam.
Dus ken jij nog een paar enthousiaste pieten stuur deze mail
dan door naar die nieuwe piet zodat ook zij zich kunnen aanmelden.
*Let wel op VOL is VOL!!
Er is een wachtlijst en een oproeplijst.

Dan rest ons niets meer dan te zeggen veel plezier met het
schrijven van jullie mooiste gedicht.

Met een knapperige pepernoten groet.
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De Pieten commandanten van Amsterdam

