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LET OP:  i.v.m. de Corona ontwikkelingen kan het 

programma nog wijzigen. Houd daarom onze social media 

kanalen Facebook en Instagram in de gaten.

Sinterklaas en Pieten 

komen er aan!

Sinterklaas en Pieten 

komen er aan!

Volg ons op Facebook en Instagram 

voor het laatste nieuws!!!



Sinterklaasfeest 2020
Het is volop herfst en we kijken met zijn allen natuurlijk al weer uit naar het 
Sinterklaasfeest. Traditioneel verzorgt de Vereniging voor de Jeugd dit feest op
een uitzonderlijke manier. Helaas zal dit jaar vanwege Corona het programma
moeten worden aangepast. De gezondheid van alle inwoners, Sinterklaas, zijn Pieten
en onze vrijwilligers heeft uiteraard de allerhoogste prioriteit.

Ondanks dat de festiviteiten dit jaar een andere invulling zullen hebben, wensen
wij alle Waalrenaren een fijn en gezellig Sinterklaasfeest!

Intocht
Omdat grote groepen mensen bij elkaar niet mogelijk is gaat de “Intocht” dit jaar
helaas niet door. Echter Sinterklaas en zijn Pieten hebben wel aangegeven zondag
15 november naar Waalre te komen. Houdt daarom onze Social Media en de 
website op 15 november goed in de gaten!!

Collecte week Vereniging voor de Jeugd - 14 t/m 21 november 2020
In deze week kloppen de leden van de Vereniging voor de Jeugd bij u aan voor hun
jaarlijkse collecte.  Uw gulheid is een stimulans om de tradities van de Vereniging
voor de Jeugd in ere te houden. Mede namens Sinterklaas danken wij u bij voorbaat
van harte voor uw bijdrage. (De VvdJ heeft de ANBI-status)

Bezoek Hoevenakkers en Villa ExpertCare - zondag 22 november 2020
Sinterklaas zal de bewoners van de Hoevenakkers een kort bezoek “in de tuin”
brengen. In de middag zal Sinterklaas een “digitaal” bezoek brengen aan de 
kinderen van Villa ExpertCare Waalre.

Bezoek Kindcentrum de Wilderen
Sinterklaas zal dit jaar de leerlingen van basisschool de Wilderen zeker niet vergeten.
I.v.m. Corona zal ook dit “bezoek” in 2020 anders gaan. De Hoofdpiet en zijn 
Hulppieten zijn samen met de school volop bezig om een speciaal programma te
maken dat zowel leuk als veilig is.
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Programma 2020

Zondag 15 november verassende intocht

Zondag 22 november 11.45 uur bezoek bewoners Hoevenakkers
(i.v.m. Corona is het bezoek in de tuin) 

Middag digitaal bezoek kinderen 
Villa ExpertCare

Weekend 28/29 november bezorging snoepzakjes door de Vereniging 
voor de Jeugd namens Sinterklaas en zijn 
Pieten

Donderdag 3 december digitaal bezoek Kindcentrum de Wilderen 
(basisschool)

Vrijdag 4 december bezoek kinderopvang Betsie Boe

Rondgang door Waalre - weekend van 28/29 november

Dit jaar kan vanwege de Corona-maatregelen de traditionele rondgang 

door Waalre-dorp ook helaas niet doorgaan. Sinterklaas zal samen met de 

Vereniging voor de Jeugd er wel voor zorgen dat in het weekend van 

28/29 november de snoepzakjes bezorgd worden!

LET OP:

I.v.m. de Corona ontwikkelingen kan het programma nog wijzigen.

Houd daarom onze social media kanalen Facebook en Instagram 

in de gaten.


