
 

 

Stichting Kinderfeesten Beegden 
& 

Stichting Kindervakantiewerk 
Beegden 

   
 

ORGANISATIE 
 

De Stichting Kinderfeesten Beegden en de Stichting Kindervakantiewerk Beegden verzorgen samen de Sint 
Maarten- en Sint Nicolaasviering in Beegden. Stichting Kinderfeesten Beegden (SKB) zorgt voor het financiële 
gedeelte: alle vieringen worden bekostigd door een gemeentelijke subsidie, sponsoring en door de financiële 
rondgang die in augustus is gehouden. Voor de invulling, uitwerking en publicaties van de Sint Maarten- en 
Sint  Nicolaasviering, evenals de Koningsdagviering, zorgt de Stichting Kindervakantiewerk  Beegden. 
   

SINT MAARTEN 
 

SINT NICOLAAS 

 
Zondag 10 november vieren we in Beegden het 
jaarlijkse feest van Sint Maarten.  
 
Dit jaar is er géén kerkdienst, maar we starten wel in 

de Sint Martinuskerk waar iedereen om 18.30 uur 
binnen kan plaatsnemen, natuurlijk met lampionnen, 
om zo het warme Sint Maartengevoel uit te dragen.  
Dan wordt het beroemde verhaal uitgebeeld door 
leerlingen uit groep 8 van de basisschool.  
De Romeinse legerleider Martinus arriveert met zijn 
soldaten in de stad en een arme bedelaar zal 
uiteindelijk een stuk van de mantel ontvangen.  
 
Na het spel zingen we het Sint Maartensliedje dat de 
kinderen op school hebben geleerd en trekken we 
gezamenlijk met de drumband van ”Schutterij St. 
Sebastianusgilde” in een grote lampionnenstoet naar 
de grote Sint Maartenshoop.  
De vuurstapel is in de wei bij het schutterslokaal aan 
de Oosderweg. 

 
Als de St. Maartenhoop wordt ontstoken kunnen we 
genieten van het licht en de warmte van het vuur. 

Alle Beegdense kinderen tot en met groep 8 van 
de basisschool worden hier getrakteerd op warme 
chocomel en een lekkere wafel. 

Wij hopen ook dit jaar weer vele kinderen, ouders en 
andere belangstellenden te mogen begroeten. 
 

Het Sint Maartenslied vind je op www.kvwbeegden.nl  

  
Jawel! Zondag 24 november a.s. zal Sinterklaas met 
een aantal Pieten weer naar Beegden komen. 
 

Om 11.00 uur worden alle kinderen van Beegden 

met hun ouders en andere belangstellenden verwacht 
in Gemeenschapshuis ’t Leuke. Onder de feestelijke 
klanken van “Harmonie Crescendo” zullen we in daar 
de Goedheiligman opwachten. 

 
In de zaal zijn plaatsen aangewezen voor de 
dreumesen, peuters, kleuters en alle Beegdense 
kinderen t/m groep 8.  
 
 
 

Iedereen mag persoonlijk bij de Sint op bezoek en 
ontvangt dan een “Sint-Snoepzak-Sjek”. 
Deze bon kan na afloop (± 12.30 uur) bij de pieten 
worden ingeleverd voor een lekkere traktatie in de 
vorm van een  goed gevulde verrassingszak.  
 
 

 
Uiteraard mogen alle kinderen tekeningen en 
knutselwerkjes voor Sinterklaas meenemen en ook dit 
jaar zijn er weer diverse kleur- en knutselactiviteiten en 
zorgen de Pieten voor leuke spelletjes en dansjes!  
 
Om te zorgen dat bij niemand de maag gaat rommelen 
zijn er nu ook weer lekkere ‘broodjes knak’ te koop. 

 

http://www.kvwbeegden.nl/

