Wat te doen bij de organisatie van het Sinterklaasfeest:

• Tijdig (let op de inleverdata in het bulletin) een stukje schrijven voor in het Gruneriebulletin over het
Sinterklaasfeest. Stukje inleveren bij Grunerielaan 21 of per e-mail aan info@gruneriebuurt.nl
• Het aanvragen van de vergunning bij de gemeente wordt in het begin van het jaar geregeld (net als voor
de andere activiteiten) door Peter vd Wetering, Grunerielaan 17.
• liefst met een paar ouders de middag voorbereiden: wat gaan we doen, wat is er nodig etc. Hulp nodig? Er
is een lijst met mensen uit de buurt die willen helpen (verkrijgbaar: Grunerielaan 21). Kijk voor suggesties
ook op onze website www.gruneriebuurt.nl/SintNicolaas.htm Met de Sint en Pieten om de tafel, om een
verhaal te bedenken hoe de Sint dit jaar in de buurt zal aankomen.
• Afhankelijk van het budget bepalen hoe er wordt gehandeld met de cadeaus van Sinterklaas: centraal
inkopen voor de kinderen (ca. 50), een (extra) bijdrage vragen aan de ouders of zelf cadeaus laten
aanschaffen en inleveren.
• Het Sinterklaasfeest wordt meestal gevierd op zaterdagmiddag van half 3 tot 4 uur.
• De pakken van Sint en Pieten zijn bij fam. Broekstra Rhijngeesterstraatweg 175, telefoon 071-517 15 37.
Daar worden de pakken van de Sint en Pieten gecontroleerd en uitgehangen door de organisatie.
• Aan fam. Broekstra vragen of ook dit jaar weer gebruik kan worden gemaakt van hun huis om te
schminken en te omkleden.
• Eventueel Ferry Zeeman, Van Cuycklaan 24, telefoon 071-517 55 39 vragen om te assisteren bij het
schminken, er zijn nog twee andere mensen nodig voor het schminken.
• Nodig: strobalen om op te zitten voor de kinderen: info. bij Bob van Kampen, Willibrordlaan 16, tel. 071512 25 21
• Muziekinstallatie, microfoon, rode loper, Sint’s stoel, slingers, afzetborden, afzetlint, limonade bekers,
plastiek bekers e.d. zijn op Grunerielaan 17.
• Regelen dat er bijv. een tafel staat met koffie en thee voor de ouders (bisschopswijn?).
• Voor de middag in te kopen: 2 pakken speculaas, 2 pakken chocolademelk, 1 fles limonade, 7 keer 1 kilo
strooigoed, aardigheidje voor de Sint en Pieten, bloemetje voor Henk en Gemma Broekstra
• Partytenten (in dien nodig) zijn op Grunerielaan 21
• De pieten moeten zelf een sloop meenemen om het snoepgoed in te doen.
• De kosten kunnen (binnen het beschikbare budget!) gedeclareerd worden bij: Grunerielaan 21
(overzichtje van de kosten maken, bonnetjes overleggen, aangeven naar wie en welk rekeningnummer het
e.e.a. moet worden overgemaakt).

Veel succes en plezier met de organisatie
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