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OOK BIJ JOU IN DE BUURT

FOCUS’07 - WINKELCENTRUM CHOPINPLEIN - CENTRUM
CMHC ( SPORTPARK TERWEIJDE ) - WINKELCENTRUM PARIJSCH
De Sinterklaasac�viteiten worden
mede mogelijk gemaakt door:

In deze folder vind je alle informatie
over de Sinterklaasactiviteiten in Culemborg.
Kijk voor de laatste informatie op de website
of volg de facebookpagina FB/sinterklaasinculemborg

www.sintinculemborg.nl

Sint en Piet
Dit jaar nog even geen GROTE INTOCHT, maar
zeker is wel dat Sinterklaas en een groot
aantal Pieten naar Culemborg komen op
zondag 20 november. Zij zullen dan een
bezoek brengen aan vijf locaties in Culemborg
waar de kinderen kunnen genieten van diverse
optredens en ook Sinterklaas en de Pieten een
hand kunnen geven. Verhagen Media maakt de

mooiste foto’s van jou.

Sinterklaas en heel veel Pieten brengen een bezoek
aan diverse wijken in Culemborg. Zo kan Sinterklaas
aan heel veel kinderen gedag komen zeggen. Er
wordt een bezoek gebracht aan het Centrum (De
Markt), Winkelcentrum Chopinplein, Winkelcentrum
Parijsch, Hockeyclub CMHC op Sportpark Ter Weijde
en bij Focus ‘07.
En iedereen is welkom, overal gratis entree!

MUZIEK
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Wat kun je allemaal verwachten? We gaan dansen,
misschien zelfs een beetje sporten, schminken,
zingen en natuurlijk veel pepernoten eten! Speciaal
voor dit sinterklaasfeest werken Balletstudio Chantal
en Studio Urban samen om een mega festijn neer
te zetten. Dansers komen samen om mooie herinneringen te maken en DS Events en de Pietenkapel
zorgen voor de leukste Sinterklaasmuziek.

Per locatie zullen Sint en de Pieten ongeveer een uur aanwezig zijn.
De activiteiten starten een kwartier eerder. Dus zorg dat je er op tijd bent!
Winkelcentrum Chopinplein
We beginnen om 09.15 - Sint en de Pieten komen om 09.30 aan
De Markt / Centrum
We beginnen om 10.45 - Sint en de Pieten komen om 11.00 aan
Terrein CMHC (Sportpark Ter Weijde) We beginnen om 12.45 - Sint en de Pieten komen om 13.00 aan
Voetbalvereniging Focus’07
We beginnen om 14.15 - Sint en de Pieten komen om 14.30 aan
Winkelcentrum Parijsch
We beginnen om 15.45 - Sint en de Pieten komen om 16.00 aan
Verdeeld over de dag zullen Sinterklaas en de Pieten diverse locaties bezoeken in onze stad.
De entree is overal (uiteraard) gratis!

De Sinterklaasac�viteiten worden
mede mogelijk gemaakt door:

www.sintinculemborg.nl

De Sinterklaasactiviteiten
worden mede mogelijk
gemaakt door:

De activiteiten starten een kwartier voordat
Sinterklaas en de Pieten arriveren. Zorg dus
dat je op tijd bent. Het terrein van CMHC op
Sportpark Ter Weijde en Focus’07 zijn vrij
toegankelijk, het maakt dus niet uit of je wel of
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geen lid bent, Sinterklaas en de Pieten komen

BIJ JOU IN DE BUURT

voor alle kinderen! Iedereen is welkom.

JOUW KLEURP
LAAT
CRICA

Er zit stiekem een ‘schilder’ in jou en Sinterklaas weet
dat je heel mooi kunt kleuren. Daarom hebben we op
de achterkant van deze folder een grote kleurplaat
afgedrukt van Sinterklaas en een paar Pieten die door
Culemborg lopen, getekend door de Culemborgse
tekenaar Roger Klaassen.
Als je deze kleurplaat mooi weet in te kleuren,
dan komt jouw kleurplaat misschien wel in de
krant!

De kleurplaat kun je afgeven aan een van de
Pieten of aan Sinterklaas zelf. We gaan de mooiste tekeningen in de krant Regionaal Uitgelicht zetten met jouw naam erbij, zodat alle mensen in Culemborg
en daar omheen weten hoe mooi jij kunt kleuren. Hoe leuk is
dat?! Vlak voor de verjaardag van Sinterklaas valt deze krant in jouw
brievenbus! En als jouw tekening hierin staat, dan krijg je van Sinterklaas
een leuke prijs!
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party- en eventcenter

De Sinterklaasac�viteiten worden
mede mogelijk gemaakt door:

REGIONAAL UITGELICHT

Je ziet Sinterklaas en de Pieten
op zondag 20 november.
Ben je erbij?

Kijk voor de laatste updates
op Facebook/sinterklaasinculemborg of op de internetsite:

www.sintinculemborg.nl

KLEUR IN EN WIN EEN LEUKE PRIJS!
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Voor- en Achternaam:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
E-mail:

De Sinterklaasac�viteiten worden
mede mogelijk gemaakt door:

Neem deze kleurplaat mee naar Sinterklaas en geef deze af aan Sinterklaas of aan een van de Pieten.

Wie weet, win jij wel een leuke prijs!

www.sintinculemborg.nl

