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De Intocht van Sinterklaas wordt mede mogelijk gemaakt door 
Landmarkt, Kinderdagopvang De Boerderij, DRC, Bike & Bites en 
Stadsdeel Amsterdam-Noord. 
Bijzondere dank gaat uit naar de Centrale Dorpenraad, Basisschool 
De Weidevogel en de vele mensen die met raad, daad en handarbeid 
dit bijzondere evenement hebben helpen realiseren.  
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SINTERKLAASINTOCHT 
DURGERDAM  

  
 

Op zondag 14 november zet de Sint zijn 
voet aan wal op de Durgerdammerdijk 
Ondanks alle verontrustende ontwikkelingen rondom de stijgende 
Coronagevallen, heeft Sinterklaas besloten dit jaar weer als vanouds 
per boot aan te meren in Landelijk Noord. 
Daar zijn we blij mee, want hij heeft geen makkelijk jaar achter de rug: 
de lockdown in Spanje was veel strenger dan die in Nederland, dus Sint 
moest wekenlang binnenblijven met paard en Pieten. Niet makkelijk 
voor een buitenmens als hij. 
 
Gelukkig heeft hij een gaatje in zijn drukke agenda gevonden om dit 
jaar voet aan wal te zetten in Durgerdam op 14 november om 14 uur. 
Aansluitend aan zijn aankomst is er voor jonge kinderen uit Landelijk 
Noord een voorstelling in de Dorpskerk Durgerdam. 
 
 
Programma 

 Vanaf 13:00 uur  
Waterlandse Harmonie – In de buurt van Muziekkapel 
Durgerdam 

 14:00 – 15:00 uur  
Aankomst van de boot ter hoogte van de Muziekkapel 

 15:00 – 15:45 uur 
Sinterklaasvoorstelling in de kerk voor groep 1 t/m 5 uit 
Landelijk Noord  

 

 
LET OP! 
QR-code check 

 Het gebied waar Sinterklaas aankomt wordt gedurende de 
intocht aangemerkt als ‘evenemententerrein’. Dat houdt in 
dat alle bezoekers vanaf 13 jaar een corona-toegangsbewijs, 
dus QR-code, moeten laten scannen. We begrijpen dat dit 
reacties en/of vragen oplevert, We verzoeken u die niet bij 
het plaatselijke, vrijwillige sinterklaascomité neer te leggen. 
Het RIVM, de gemeente, de regering of IC-personeel kan u 
alles vertellen over de maatregelen die genomen zijn om 
verspreiding van Corona tegen te gaan. 

 Kom zoveel mogelijk met de fiets. 
Tijdens het evenement is Durgerdam afgesloten voor elk 
verkeer. Tussen 12:30u en 15:30u is het niet mogelijk het 
dorp te doorkruisen met de auto. Het gebied wordt afgezet 
tussen Durgerdammerdijk nr. 22 (begin van de dijk) en nr. 
103 (net voorbij de kapel). Overigens is het, net als op alle 
andere dagen in het jaar, niet mogelijk om het dorp vanaf de 
oostkant met de auto in te rijden. 

 Tijdens de intocht zijn er medewerkers van kinderopvang De 
Boerderij aanwezig om, indien nodig, pleisters te plakken en 
tranen te drogen. Mocht u tijdens de intocht iets of iemand kwijt 
zijn, ook dan kunt u bij hen terecht. De medewerkers verblijven in 
het blauwe huis naast de speeltuin: Durgerdammerdijk 71. 

 Bike & Bites zorgt voor Hotdogs en warme chocomel en er 
zal via een OR-code gecollecteerd worden om de intocht ook 
volgend jaar weer mogelijk te maken. 

 
 
Sinterklaasvoorstelling in de Dorpskerk Durgerdam 
Voorkom teleurstellingen … 

 Alléén kinderen van groep 1 t/m 5 mogen naar binnen. 
 De voorstelling is bedoeld voor ‘gelovige’ kinderen 😉😉 
 De voorstelling is niet toegankelijk voor ouders en 

begeleiders. Er zijn juffen en meesters van De weidevogel 
aanwezig om de kinderen op te vangen en te begeleiden. 
 

 


