Lampionwerkplaats
ZONDAG 11 November van 13.30 tot 16.00 uur

Kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar gaan onder begeleiding van kunstenares Simone Maria Ten Bosch
en min. 1 ouder een lampion of nachtlampje knutselen. Het evenement vindt plaats in restaurant La Rana
aan het Huijgenspark. Wil je ook komen, meld je dan even aan op het facebookevenement.
Wees er snel bij want op = op.

Ben jij een Sint Maarten dit jaar?
Koop een deken of geef aan de collecte van 18.00 tot 20:30 uur
Volgens de legende gunde heel lang geleden Sint Maarten ooit die warmte aan een paar daklozen in
Wintertijd waar zij zo naar verlangden. Unicef Nederland zal die avond aanwezig zijn met een activiteitentent en die avond
een geldinzameling houden in kader van hun winteractie “Doneer een deken”. Je doet toch zeker mee!

Light @ the Park
(alias Sint Maarten)
start 18.00 tot 20.30 uur
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De traditionele Sint Maartenviering; Na het ontsteken van het Sint Maarten Vuur (!),
lopen kinderen (1-12jr), onder begeleiding van een ouder/volwassene, door de buurt en bellen bij u aan
en zingen of spelen een Sint Maartenliedje. In ‘ruil’ daarvoor krijgen ze iets zoets (snoep of fruit).
Start- & Eindpunt: Huijgenspark bij terras Restaurant La Rana.
Doe dus mee en mis vooral niet de opening om 18:00 uur!
Als U ook wenst dat kinderen bij u aan de deur komen, plak dan de flyer ‘WIJ DOEN MEE’ op
uw voordeur/raam en plaats voor sfeer en herkenning een lampion, lichtslinger of achter uw raam.
Er doen naar schatting, afhankelijk van het weer, ongeveer 100-150 kinderen mee.
Zie voor de laatste info op onze Facebookpagina Sint Maarten Huijgenspark!
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“Sint Maarten”
komt weer door uw straat
op Zondag 11 nov tussen 18.00 uur – 20.00 uur
Wanneer u de zingende kinderen met
iets zoets of fruit wilt belonen,
Doe mee en plak deze flyer op uw voordeur of raam en
plaats een lichtslinger, lampion of kaars voor uw raam.
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Zie voor de laatste info op onze Facebookpagina Sint Maarten Huijgenspark
Light @t the Park wordt mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Den Haag, Stichting Buurtstation, Lusthof XL, Restaurant La Rana,
F&S Supermark, Lunchroom Manis, De Voordeelbakker, Spinozahof, Gall & Gall,
Unicef Nederland, Simone Ten Bosch, Suzanne van Soest (tekeningen flyer), en uiteraard alle
waardevolle vrijwilligers.

