Sinterklaasintocht Adorp, Sauwerd/Wetsinge op zaterdag 17 november
Sinterklaas heeft ook dit jaar tijd in zijn drukke schema
vrijgemaakt
om
de
dorpen
Adorp
en
Sauwerd/Wetsinge te bezoeken. Op zaterdag 17
november vereert hij ons met zijn bezoek.
Om Sinterklaas een heel warm en bijzonder welkom
te geven, is er een Sinterklaascomité opgericht. Het
comité, bestaande uit een vertegenwoordiging van
dorpsgenoten uit de drie dorpen, heeft van tevoren
uitgebreid contact gehad met Sinterklaas in Spanje
om het welkomstfeest van dit jaar te bespreken. Sinterklaas heeft hierbij aangegeven dat hij dit jaar
als eerste Adorp aandoet, mede vanwege het feit dat zijn kleinere boot waarmee hij altijd naar het
haventje van Sauwerd vaart niet meer gebruikt kan worden. Na zijn bezoek aan Adorp reist
Sinterklaas door naar Sauwerd.
Verder leek het Sinterklaas leuk om wat meer met de tijd mee te gaan. Het Sinterklaascomité heeft in
overleg met Sinterklaas dan ook besloten om dit jaar geen uitgebreide rondgang te doen omdat het
aantal mensen dat meeloopt ieder jaar steeds minder is. In plaats daarvan stuurt Sint alvast een DJ
Piet vooruit en besteedt hij samen met zijn Pieten liever meer tijd aan een programma binnen. Het
Sinterklaascomité heeft dit ter harte genomen en heeft een circa één uur durend gezellig, leuk en
interactief Sinterklaasfeest voorbereid wat voor iedereen, jong en oud, groot en klein leuk is. Maar
het allerbelangrijkste vindt Sinterklaas dat er veel tijd is voor de kinderen om samen met hem en de
Pieten er een groot feest van te maken. En dat is er!
Het programma op zaterdag 17 november ziet er als volgt uit:

Adorp
12:45 uur
13:00 – 13:10 uur
13:15 – ca. 14:15 uur

DJ Piet verwacht je op het dorpsplein bij
Artharpe
Aankomst Sinterklaas & welkomstwoord
op het dorpsplein Artharpe
Het Grote Adorper Sinterklaasfeest in
Artharpe

Sauwerd
15:15 uur
15:30 – 15:40 uur
15:45 – ca. 16:30 uur

DJ Piet verwacht je buiten bij
Ubbegaheem
Aankomst Sinterklaas & welkomstwoord
bij Ubbegaheem
Het Grote Sauwerder Sinterklaasfeest in
Ubbegaheem

