December feestmaand
Sinterklaas is bijna in het land en dat betekent feest! Hebben jullie ook
zo’n zin in het gezelligste familiefeest van het jaar?
Woensdag 21 november Creavief met Smaeck
14:00-15:30 uur
Onder begeleiding van Vivian gaan de kinderen een
pietenschoorsteen knutselen. De kosten bedragen € 3,50 per
kindje en is inclusief een glas limonade.
Woensdag 21 november
12:45 uur
13:15 uur
13:30 uur

Lunch en voorleesmiddag met Sinterklaas
De kinderen worden ontvangen met een speciale
Sintpannenkoek die zij zelf mogen versieren. Op de tafel
staat de limonade voor de kinderen klaar. Na de lunch
worden de kindjes uitgenodigd door Sint en Piet voor het
spannende voorleesverhaal in de speciale Sinterklaaskamer!
Er is na het voorlezen nog tijd om met Sint op de foto te
gaan, vragen te stellen, een mooie tekening of alvast het
verlanglijstje te geven.
De kosten voor de lunch, limonade en het voorlezen
bedragen € 9,50 per kindje.
Er kan op 3 tijden gereserveerd worden voor de lunch met
aansluitend het spannende voorleesverhaal van Sinterklaas.

Woensdag 28 november Creavief met Smaeck
14:00-15:30 uur
Onder begeleiding van Vivian gaan de kinderen een
stoomboot knutselen. De kosten bedragen € 3,50 per kindje
en is inclusief een glas limonade.
Zaterdag 24 november
Zaterdag 1 december
Zondag 2 december

Sintontbijt
Sintontbijt
Sintontbijt

Sinterklaas heeft ons gevraagd of hij ook dit jaar weer een paar nachtjes bij De
Smaeckkamer mag komen logeren. Sint en zijn Piet hebben er weer erg veel zin in om
met de kinderen te ontbijten....
Zal hij dit jaar op tijd wakker zijn om de kinderen zelf te ontvangen????
Het ontvangst is tussen 09:45-10:00 uur. Het ontbijt zelf start om 10:00 uur.
Sinterklaasontbijt volwassenen € 19,95 p.p.
Sinterklaas ontbijt voor kinderen van 3-10 jaar € 12,95 p.p.
Sinterklaas reservering voor kinderen van 1-2 jaar € 5,95 p.p.
Kom je in je mooiste outfit om met Sint en Piet op de foto te gaan?
Brasserie De Smaeckkamer, Westerhoutplein 6, 1943 AA Beverwijk
Reserveren kan via Tel.: 0251296220 of info@desmaeckkamer.nl

