11 – 11 – ‘11

Sintemaartensfeest
Het Sintemaartensfeest valt
dit jaar op een heel bijzondere dag: 11 – 11 – 2011. Dat
gebeurt maar één keer in de
honderd jaar en daarom pakt
Stichting Sintemaartensfeest
Zaltbommel extra groot uit.
De kinderen van de groepen 4
tot en met 8 konden mee doen
aan een bijzondere gedichtenwedstrijd. Zij maakten ‘Elfjes’:
gedichtjes die bestaan uit
11 woorden. Ze beginnen met
1 woord in de eerste zin,
2 woorden in de tweede zin,
3 woorden in de derde zin en
4 woorden in de vierde zin.
Het gedichtje wordt afgesloten met 1 woord. De twee
winnende Elfjes staan op deze
pagina. De groepen 1, 2 en 3
konden een kleurplaat inleveren. De twee winnende kleurplaten staan op deze pagina.
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Programma:
16:30
17:35
17:50

18:30
18:40
19:00
19:30

Sint Maartenskerk open,
Dansvoorstellingen
Sint Maarten komt aan in de
kerk
Sint Maarten verlaat de kerk en
gaat in optocht naar De Markt,
waar hij appeltjes en vaantjes
uitdeelt
Sint Maarten stapt in de bus
Aankomst bij de Wielewaal
Bezoekje aan de feesttent in
De Waluwe
Bezoekje aan de feesttent in het
Esplanadapark in de Spellewaard

Winnend gedichtje
Sint Maarten
Hij reed door de strate
n
hij zag een arme zw
erver
op de stenen,
die bibberde van top
tot tenen.
Sint Maarten vond da
t hij iets
moest geven,
want die zwerver wa
s zo
aan het beven.
Dus hij pakte zijn zw
aard,
en deed een goede da
ad.

Waluwe en Spellewaard
In de Waluwe en De Spellewaard worden feesttenten geplaatst, waar een eigen programma is georganiseerd. In de Waluwe begint om 17:30 een lampionoptocht, de kinderen
gaan vanaf 18:15 zingend langs de deuren, er is warme chocomel en glühwein, om
19:00 uur komt Sint Maarten voor de manteldeling en het uitdelen van appels. In de Spellewaard vinden de feestelijkheden plaats op het Esplanadepark. Om 18:15 uur start de
lampionoptocht op de Kazemat en om 19:20 wordt Sint Maarten verwacht in de feesttent.

Erwtensoep en
Pannenkoeken

Concertjes in
de Sint Maartenskerk

Verschillende samenwerkende instanties
staan in de Sint Maartenskerk met erwtensoep, pannenkoeken en koffie en thee.
De opbrengst hiervan is voor de Hussein
Foundation. De Wereldwinkel serveert
glühwein en presenteert kerststallen. De
opbrengsten hiervan gaan naar goede
doelen. Het verpakte snoepgoed dat de
kinderen na afloop van het bedelen terugbrengen naar de kerk is bestemd voor de
Voedselbank Bommelerwaard.

Na afloop van de manteldeling zijn er om
18:20, 18:55 en 19:30 kleine concertjes.
ThreePlusOne is een vierstemmig Barbershopkwartet uit Zaltbommel. Het koor
is gespecialiseerd in muziek uit de jaren
vijftig en zestig. De tienervocalgroep
Emerald bestaat uit zes enthousiaste
meiden, die meerstemmige pop zingen,
a-capella en met pianobegeleiding onder
leiding van Joke Anjewierden. De Main
Music School treedt op met een Bommelse gitaardocent, die twee leerlingen
begeleidt op de akoestische gitaar.

Winnende
kleurplaten

Kelly Harrewijn, Toermalijn

(Jade Kapteijns, 6 jaa
r, groep 4
Franciscusschool)

Winnend Elfje
Delen
vuurkorf aan
langs de deuren
het paard van SintM
aarten
lampion
(Rebecca Weldegebri
el, 11 jaar,
groep 8 Leiboom)
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Morris Muilwijk, 6 jaar,
groep 3 de Fonkelsteen.

