Pietendans
Nadat de kinderen flink gesport hadden was het tijd om
gezamenlijk nog eens de pietendans te oefenen. Enkele
weken voor de Pietensportdag kregen de kinderen de
gelegenheid op de basisschool om de pietendans enkele
keren te oefenen. Tijdens de eerste gezamenlijke
generale pietendans was te merken dat de kinderen
thuis fanatiek geoefend hadden. Na het oefenen kregen
de ouders ook de kans om te laten zien hoe goed ze
konden dansen.
Intocht Sinterklaas
Na het oefenen van de pietendans gingen alle ouders
en kinderen opa’s en oma’s onder begeleiding van een
muziekauto, een tractor met huifkar en natuurlijk de
zwarte pieten die al in het dorp waren, op weg naar de
Maas. Een prachtigelange paraplu-stoet. Het was erg
koud aan de Maas, maar de bezoekers lieten zich niet
kisten en Sinterklaas werd letterlijk en figuurlijk binnen
geroepen in Vierlingsbeek. Toen Sinterklaas eenmaal
aangekomen was ging iedereen gezamenlijk naar
Concordia om daar de aankomst in een warm huis te
vieren. Tijdens deze viering stonden de kwaliteiten van
de kinderen centraal, zij mochten laten zien waar zij een
ster in waren. De ‘zangpiet’ en de harmonie zorgden
ervoor dat we uit volle borst sinterklaasliedjes hebben
gezongen.
Uiteindelijk was het tijd om gezamenlijk de pietendans
te laten zien aan de Sinterklaas. Deze pietendans stond
in het teken van Symhonica in Sporto om zoveel
mogelijk mensen in beweging te krijgen. De teller van
de bewegingsmeter stond op 3513 bewegende mensen.
Met deze goed uitgevoerde dans kwamen er 763
mensen in beweging, daarmee staat de teller nu op
4276. Sinterklaas gaf in een echte ‘rap’ aan dat het zeer
goed merkbaar was dat de kinderen en de ouders al
lang en intensief aan geoefend hadden en dat we
sowieso goed bezig zijn met zijn allen in Vierlingsbeek
met Symphonica in Sporto.
Nadat Sinterklaas had genoten van de pietendans en
de nepburgemeester had ontmaskerd, kregen alle
kinderen de kans om Sinterklaas en Zwarte Piet een
handje te geven. Natuurlijk waren zij niet te beroerd om
met enkele kinderen op de foto te gaan.
Bedankt:
Symphonica in Sporto bedankt Korfbalvereniging DES,
Sinterklaascomité, Rik Geurts, Rianne Jans, Malibu
Sound & Light, Harmonie de Herleving , Basisschool
Laurentiushof, de verkeersregelaars en natuurlijk
Sinterklaas en zijn pieten voor deze geweldige
‘Pietensport DES leuk’.

