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Nieuwsbrief najaar 2018 

 
Sint Maarten – 10 november  
Zaterdag 10 november vieren wij weer het Sint Maarten feest, de avond waarop kinderen 
langs de deuren mogen gaan met hun lampion. Bij ieder huis waar een kaars brandt mogen 
zij aanbellen en een Sint Maarten liedje ten gehore brengen wat beloond wordt met snoep 
of fruit. 
 
Helpt u mee om er voor de kleintjes een leuke avond van te maken?  
Plaats dan een kaars voor uw raam of bij uw deur om duidelijk te maken dat de kinderen bij 
u aan de deur welkom zijn. Wij zullen de volgende route gaan lopen: Slotlaan, Kloosterlaan, 
Eikenlaan, stuk Koudelaan, Beukenhof en door de Dorpsstraat.  
 
De kinderen verzamelen om 17:00 bij het dorpshuis (ouders zijn natuurlijk ook van harte 
welkom!).  Wij zorgen voor lampionnen, maar natuurlijk mag je ook een eigen lampion 
meenemen.  
 
Deze activiteit is gratis, maar wel vragen wij om de kinderen op te geven voor deze avond.  
Dit kan via onze website (www.welzijnbewonerslagevuursche.nl) 
 
Graag opgeven voor zaterdag 3 november!!  
 

 
 
Sinterklaasfeest – 17 november 
Zaterdag 17 november gaan wij met z’n allen Sinterklaas en zijn Pieten weer inhalen! Het 
feest begint om 14:30 uur (dus genoeg tijd om eerst de intocht op televisie te kijken). Onder 
leiding van alle Pieten en met muziek van Crescendo uit Baarn gaan wij Sinterklaas en 

Hoofdpiet ophalen! Terug in het dorpshuis gaan wij eerst wat drinken met de kinderen. 

Hierna gaan wij de Sint vragen om de meegebrachte cadeaus aan de kinderen te geven. Het 
uitpakken van de cadeaus wordt weer één groot spektakel want dat doen de kinderen 

allemaal tegelijk!  

De kosten zijn (zoals altijd) € 7,50 per kind. Aan het eind van de middag zorgen wij ook dat 
ieder kind wat lekkers te eten krijgt!  

 

Kinderen kunt u opgeven via het meegeleverde inschrijfformulier of op onze website. Let op 
de uiterste inschrijfdatum: graag opgeven voor zaterdag 10 november! 
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