
 

 

Stichting Kinderfeesten Beegden 
& 

Stichting Kindervakantiewerk Beegden 
  

 
 

De Stg. Kinderfeesten Beegden en de Stg. Kindervakantiewerk Beegden verzorgen samen de drie jaarlijkse kinderfeesten in ons dorp: 
Koningsdag, St. Maartenviering en Sinterklaasintocht. “Kinderfeesten” zorgt voor het financiële gedeelte: de activiteiten worden 

bekostigd door een gemeentelijke subsidie, sponsoring en de onlangs gehouden financiële rondgang.  
Voor de invulling, uitwerking en publicaties zorgt het “Kindervakantiewerk”. 

www.kvwbeegden.nl  /  www.facebook.com  

 
 
 
 
 
WANNEER Donderdag 10 november 2022. Aanvang om 18.30 uur, einde ca. 19.30 uur. 
 

WAAR In de St. Martinuskerk van Beegden. 
 

VOOR WIE Alle kinderen uit Beegden en/of de kinderen die in Beegden op school zitten.  
  Leeftijd: tot en met groep 8. 
 

WAT  Breng je lampion mee en neem met je familie en vriendjes plaats in de kerkbanken: het 
verhaal van Sint Maarten wordt dan opgevoerd door leerlingen van de basisschool. Ook 
zingen we tot slot het Sint Maartenslied dat op school is geleerd.  

 Na afloop trekken we met de drumband van de schutterij naar de St. Maartenshoop aan 
de Oosderweg. Daar kunnen we genieten van het licht en de warmte van het vuur.  

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

 

CHECK!  Houd onze online publicaties in de gaten voor eventuele wijzigingen i.v.m. corona. 

 

 
 
 
 
 
WANNEER Op zondag 27 november 2022. Aanvang om 11.00 uur, einde ca. 13.00 uur.    
 

WAAR In de grote zaal van Gemeenschapshuis ’t Leuke te Beegden. 
 

VOOR WIE Alle kinderen uit Beegden en/of de kinderen die in Beegden op school zitten.  
 Leeftijd: tot en met groep 8.  
 

WAT Sinterklaas en zijn Pieten komen onder de klanken van harmonie Crescendo de grote zaal 
binnen. Hierna mogen alle kinderen per leeftijdsgroep persoonlijk bij de Sint komen, 
eventueel met een mooie tekening of een knutselwerkje.  

 In de grote zaal zijn dit jaar ook weer knutselactiviteiten en leuke Pietenspelletjes en -
dansjes. En om te zorgen dat de maagjes niet gaan rommelen zijn er lekkere ‘broodjes 
knak’ verkrijgbaar. Natuurlijk voor klein en groot… 

 Alle kinderen die bij Sinterklaas zijn geweest ontvangen van de hoofdpiet de bekende 
“Sint-Cheque” die na afloop van het programma bij de Pieten kan worden omgeruild voor 
een lekkere traktatie in de vorm van een goed gevulde verrassingszak.  

 

CHECK! Houd onze online publicaties in de gaten voor eventuele wijzigingen i.v.m. corona. 

http://www.kvwbeegden.nl/
http://www.facebook.com/

