Activiteiten sheet
Activiteit

Een lampionnentocht met Sint Maarten

Complexiteit
Minimaal aantal in organisatie

1 persoon

Voorbereidingstijd

1-2 weken

Seizoen

11 november

Het doel
Op de 11de van de 11de is het Sint Maarten. Behalve
dat Prins Carnaval dan wordt verkozen voor het
volgende jaar, mogen kinderen met een lampion de
deuren langs met als doel zoveel mogelijk snoep te
krijgen als beloning op een gezongen versje.
Voor kinderen is dit dan ook een jaarlijks hoogtepunt,
niet alleen vanwege de buit (oppers snoepgoed met
een aantal manderijntjes), maar ook om op een voor
hen passende wijze kennis te maken met de gulheid
van eigen buurt.

Werving - het is handig om iedereen uit je gebied te
informeren met een briefje, waarin je zowel
deelnemende kinderen als deelnemende buren werft.
Beste Buren,
Binnenkort is het weer zover: Op 11 november is het weer Sint
Maarten. We willen graag een lampionnentocht voor de
kinderen tot 12 jaar organiseren.
Voor de kinderen: Kinderen die willen meedoen, kunnen met
hun lampion om 18:00 uur in kleine groepjes de duren langs.
Het zou fijn zijn als de hele kleintjes een mama of papa in de
buurt hebben.



Liedjes oefenen: Op Youtube staan leuke liedjes
Lampionnen maken: Google eens, je komt de
leukste ideetjes tegen. Bij de Action kun je ook
lichtjes aan een stokje krijgen voor een euro.

Voor u als buur: Als u het goed vindt dat kinderen aanbellen,
laat dat dan zien door de buitenlamp aan te zetten of door
een storm-lantaarntje buiten neer te zetten. En zorg er
natuurlijk voor dat u wat in huis heeft om uit te delen!
Groetjes van José en Sanne (Maanstr 20; tel. 012-3456789)

(foto ANP)

Voorbereidingen
Je kunt als individu er al een mooi feest van maken.
Natuurlijk is het leuker en handiger om het met
iemand anders samen te doen, bijvoorbeeld een
vader of moeder van de buurtvriendjes van je eigen
kinderen.
De twee belangrijkste ingrediënen zijn: Kinderen met
liedjes en mensen met snoepjes. Aan beide kanten
heb je voorbereidingen.
Baken je gebied af - Een paar straatjes is voldoende.
Indicatief heb je een gebied met ongeveer 100 huizen
nodig. Een beetje groter bij een vergrijsde buurt, een
beetje kleiner in een kinderrijke buurt.

beter een goeie buur dan een verre vriend

Afspraken over aanbellen - Zoals ook uit de brief
blijkt, kun je als buur ervoor kiezen om niet mee te
doen. Respecteer deze keuze en maak de kinderen
dat ook duidelijk!

Ideetjes voor de aankleding
Sint Maarten is echt een rode neusjes- en koude
handjesfeest. Het is koud in de straat, soms miezerig.
Kinderen raken verkleumd, wat helemaal niet erg is,
maar voor jou als organisator een mooie bron is voor
een passende aankleding. Denk bijvoorbeeld aan:




Vuurkorven in de straat waaraan kinderen
hun handen kunnen warmen (en wellicht een
marshmellow kunnen opwarmen)
Warme chocolademelk (koek en zopie tent) in
de straat
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