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De Intocht van Sinterklaas wordt mede mogelijk gemaakt door Landmarkt, Kinderdagopvang De 
Boerderij, Theater Billenkoek, De Amsterdamse Zeilschool, DRC en Stadsdeel Amsterdam-Noord. 
Bijzondere dank gaat uit naar De Centrale Dorpenraad, Basisschool de Weidevogel, het 
vrijwilligerskorps van Brandweer Landelijk Noord en de vele mensen die met raad, daad en 
handenarbeid dit feest hebben helpen realiseren.



LET OP!
 Kom zoveel mogelijk met de fiets: parkeren kan alleen buiten  
het dorp.

 We verwachten drukte. Schrijf dus vooral je 06-nummer op je 
kind. Tijdens de intocht wordt door Kinderopvang De Boerderij 
gezorgd voor verloren spullen, kwijtgeraakte kinderen en EHBO. 
Deze vindt u in het blauwe huis grenzend aan de speeltuin en de 
Oude Taveerne.

 Neem klein (of groter) geld mee: er is van alles te koop en er 
zal worden gecollecteerd om de intocht ook volgend jaar weer 
mogelijk te maken. 

OM TELEURSTELLINGEN TE VOORKOMEN
 Alléén kinderen van groep 1 t/m 5 uit Landelijk Noord worden 
toegelaten tot de kerk. Ouders van deze kinderen kunnen 
ondertussen iets warms drinken in de kantine van sportcentrum 
DRC. Kinderen die weg willen uit de kerk en naar hun ouders 
vragen, worden daarheen gebracht.

PROGRAMMA
 Vanaf 13:00 uur 

 Sinterklaasfestival – Bij de muziektent van Durgerdam
 14:00 – 15:00 uur 

 aankomst van de boot ter hoogte van de muziektent
 15:00 – 15:45 uur 

 Sinterklaasvoorstelling in de kerk voor groep 1 t/m 5 uit Landelijk 
Noord

OP ZATERDAG 19 NOVEMBER IS 
HET FEEST NIEUWE STIJL OP DE 
DURGERDAMMERDIJK

Behalve chocolademelk en pepernoten verwelkomen we de Sint dit 
jaar met een heus Sinterklaasfestival. Vanaf 13:00u zijn er langs de 
dijk allerlei kraampjes met hapjes en drankjes. En er zullen acts en 
muziek zijn zodat we ons zingend en dansend kunnen opwarmen 
voor de komst van de grootste Kindervriend van Nederland.

Rond 14:00u zal Sinterklaas voet aan wal zetten. Na een kort 
welkomstwoord is er alle ruimte om Sint en zijn Pieten te ontmoeten.
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