Sinterklaasfeest 2021
Oh, wat spannend! Sinterklaas en zijn Pieten zijn in Nederland aangekomen! Natuurlijk komen ze ook naar
Westeinde: vrijdag 19 november mogen jullie je schoen komen zetten, zaterdag 20 november zijn de intocht én de
optocht. Dat is al heel snel, we hopen maar dat de cadeautjes op tijd in Nederland aankomen!

Woensdag 17 november
Eeltsje’s Hiem is van 14.30 tot 16.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur geopend voor de kinderen van Westeinde. De
Sint heeft een klein knutselpakketje voor jullie klaarliggen wat jullie mogen komen ophalen. Versier je
knutselpakketje op z’n allermooist en neem het zaterdag mee naar de optocht.

Vrijdag 19 november
Schoentje zetten, 17.30 tot 19.00 uur
Kinderen van 0 jaar tot en met groep 4 van de basisschool mogen hun schoen komen zetten in MFC Eeltsje’s Hiem.
Bevestig aan je schoen een briefje met daarop je naam, leeftijd en of je een jongen of meisje bent. Het schoentje
zetten wordt een gezellige doorloop. Geen disco dus, wél muziek, Pieten en pepernoten. Papa’s en mama’s mogen
meelopen en zijn verplicht binnen een mondkapje te dragen.

Zaterdag 20 november
Aankomst Sinterklaas en zijn pieten om 10.30 uur
We verzamelen bij MFC Eeltsje’s Hiem. Als alles goed gaat, arriveren Sinterklaas en de Pieten daar rond 10.30 uur.
10.45 uur Vertrek optocht
Na de ontvangst van Sinterklaas en de Pieten door de voorzitter van Wijkbelang Westeinde vertrekt de optocht
vanaf het MFC Eeltsje’s Hiem door de wijk. Ook dit jaar weer gaat Muziekvereniging Hosanna uit Harlingen voorop.
De optocht gaat door de hele wijk, stap gerust in en uit wanneer je wilt.
De route: Johan Winklerwei langs winkelcentrum, Gerben Colmjonwei, Jan Jelles Hofleane, Ypk van der Fearwei,
Jelle Brouwerwei, Paulus Akkermanwei, Ype Poortingawei, Ypk van der Fearwei, Ulbe van Houtenwei, Rixtwei, Jan
Jelles Hofleane, Trui Jentinkwei, Nynke van Hichtumwei, Barend van der Veenwei, Tsjibbe Geartswei, Japik
Hepkemawei, Douwe Kalmaleane, Dr. Wumkeswei, Jan Piebengawei, Fedde Schurerwei, Douwe Kalmaleane, Obe
Postmawei, Simke Kloostermanwei en Pieter Sipmawei naar het MFC/Zorgplein.
*Indien het weer het niet toelaat kan de organisatie van de route afwijken.
Piet heeft dit jaar ook gluten-, lactose- en eivrije pepernoten, apart verpakt!
Einde optocht, 12.00 uur
Zullen we samen nog even dansen en een paar liedjes zingen?
Het Grote Sinterklaasfeest, vanaf 14.45 uur
Sint-Nicolaas en de Pieten zijn de hele middag aanwezig in het wijkgebouw
waar jullie je schoen mogen komen ophalen. Dit doen we in vier groepen:
Achternaam A tot en met F
Achternaam G tot en met L
Achternaam M tot en met R
Achternaam S tot en met Z

14.30 uur tot 15.10 uur
15.20 uur tot 16.00 uur
16.10 uur tot 16.50 uur
17.00 uur tot 17.40 uur

Voor de mama’s en de papa’s: in Eeltsje’s Hiem is het dragen van een mondkapje, het houden van 1,5 meter afstand
en een vaste zitplaats verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder. Er wordt geen corona toegangsbewijs gescand
voor de Sinterklaasfestiviteiten. Kom als ouder zoveel mogelijk alleen en laat waar mogelijk de kinderen alleen naar
binnen gaan. Er wordt goed op de kinderen gepast!

