Programma Intocht van Sinterklaas
Zaterdag 18 november 2017 in Makkum
Nog een paar nachtjes slapen en dan …. Is het zo ver, dan komt (als alles goed gaat) Sinterklaas met
al z’n Pieten naar Makkum.
13.45u Sinterklaasopwarmfeest op de haven.
Vanaf deze tijd kunnen kinderen vast in de stemming komen door mee te zingen en
te dansen op de Sinterklaasmuziek. ( verzorgd door DJ Cees en korps/drumband
Hallelujah samen met het jeugdkorps De Notenkrakers)
14.00u Aankomst in de haven van Makkum.
Met de boot komen Sinterklaas en z’n Pieten aan in de haven en we wachten in
spanning af wat er daar allemaal gaat gebeuren … vervolgens vertrekt iedereen
achter het muziekkorps + de drumband Hallelujah aan naar het Plein in Makkum.
14.30u Sinterklaas wordt verwelkomd op Het Plein.
Ga maar eens kijken wat de Pieten daar deze keer weer beleven!
14.50u – 15.00u Wanneer alle kinderen en belangstellenden achter
het korps aan lopen door Makkum, worden ze naar de juiste locaties
gebracht.
15.00u – 15.45u Voor de kinderen t/m groep 2: Poppenkast in het Anker!!
Poppenkastpoppen treden voor jullie op en natuurlijk mogen er kinderen bij Sinterklaas
komen. Ouders/familie kunnen achterin zitten, bij kinderen die het reuze spannend
vinden. De andere kinderen kunnen op de grond zitten. (De voorstelling vindt plaats in
de ‘kleine zaal’, er is weer heerlijke koffie te krijgen.)
15.00 – 15.45u Voor de kinderen van groep 3,4 en 5: SintToneel in Café Restaurant De
Prins
Een aantal toneelspelers heeft een superleuke voorstelling voor deze doelgroep
bedacht. Bij deze voorstelling zijn een aantal Pieten aanwezig. Na de voorstelling komt
Sinterklaas en de Hoofdpiet. Samen met de andere Pieten wordt het dan natuurlijk een
gezellig feest! De kinderen kunnen eventueel weer worden opgehaald om 15.45u.
Ouders of familie kan ook ondertussen gezellig blijven koffiedrinken in Café Restaurant
De Prins.
15.00u – ongeveer 16.15u Voor de kinderen en van groep 6, 7 en 8: Sinter pubquiz in danscafé
Skippers
Hillarische pubquiz met vragen en fotorondes. Dus maar vast thuis oefenen en goed opletten op
school! Ook hier komt Sinterklaas om het hoekje kijken en zijn er al Pieten aan het oefenen om ook
de goede antwoorden te kunnen geven!(maar laat je niet door ze afleiden)
Rond 16.15u fietsen de kinderen naar huis of kunnen ze worden opgehaald!

25 november 2017 is er Sintwilledei in Makkum
Met o.a speculaas-versieren, schminken en penaltyschieten en een spelcircuit
van 13.30 – 15.30 in het centrum van Makkum.
Sinterklaas en een paar Pieten zijn aanwezig. Zij nemen die dag (s’ochtends) een kijkje bij de
bewoners van Woonzorgcentrum Avondrust. Het volledige programma van Sintwilledei is na 20
november te vinden op onze Facebookpagina!

