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Route Sinterklaas 2021

Zaterdagmorgen 4 december 2021
Vlasrootlaan – Treeswijklaan – Vlasrootlaan – Valkenswaardseweg – Lissevenlaan – 
Parklaan –  Mastbosweg – Lissevenlaan – Molenvenlaan – Lissevenlaan – Kon. Julianalaan
Willibrorduslaan – Baron van Wijnbergenplantsoen – dr.  Wachterslaan – H. v. Cuyklaan –
Ansbalduslaan – Willibrorduslaan – Bosweg – Ansbalduslaan – H. v. Cuyklaan – J. v. Rotse-
laerlaan – Ansbalduslaan – D. v. Hornelaan – Ansbalduslaan – Eekhoornlaan – H. de Wader-
loolaan – Eekhoornlaan – Vossenlaan – Fazantlaan – Eekhoornlaan – Hermelijnlaan –
Hertenlaan  – Elandlaan – Reelaan – Beverlaan – Egellaan – Elandlaan – O.L.V. Dijk – 
Daslaan – Hertenlaan – Marterlaan – Hertenlaan – Bertelindislaan – H. v. d. Clusenstraat –
Bertelindislaan – Ansbalduslaan – Willibrorduslaan – Bosweg – Blokvenlaan – Eikenlaan –
Willibrorduslaan – Willibrodushof – de Bus – Blokvenlaan – Wollenbergstraat – Heikant-
straat – Gildebosweg Heikanstraat.

Zaterdagmiddag 4 december 2021
Heikantstraat – Dommelseweg – Loondermolenweg – Hollandstraat – Timmereind – Loon
de Frooyen – Loonderweg – Rembrandtlaan – J. v. Scorellaan –  Oude Kerkstraat – De Weef-
stoel – A. van Ostadelaan - Smeleweg – V. v. Goghlaan – Bolksheuvel – Burg. Uyenstraat –
Loonderweg – J. Ruisdaellaan - W. Marislaan – Oude Kerkstraat – Loonderweg - Burg.
Uyenstraat – Velddreef – Oude Kerkstraat – Brinkweg – Wilbertsheem – Burg. Uyenstraat –
Loonderweg – Bolksheuvel – Veldbraakseweg – Kastanjelaan – Acasialaan – Kastanjelaan
Lindenlaan – Eikenlaan – Beukenlaan – Wollenbergstraat – Gildestraat – Vendelstraat –
Gildestraat – Fanfarestraat – Bolksheuvel – Markt – Molenstraat – Korenmolen – 
Watermolen – Oliemolen.

Zondagmorgen 5 december 2021
Markt – Dreefstraat – Smeleweg – Swidbertstraat – Werenfriedstraat – Engelmondstraat
Adalbertstraat – Dreefstraat – Werenfriedstraat – de Foes – Hoogstraat – mgr. Bannen-
berglaan – Vrieshof – de Heide – de Huipen – de Meeren – de Neerheide – de Kranssen
de Kavelen – de Molenbeemd – de Kranssen – de Vetbergen – Bijnenhof – mgr. Bannen-
berglaan – de Mommers – de Rottein – de Hogt – de Vlotbeemden – de Toeakker – de
Vetbergen – de Kranssen – S. Zoetmuldersdreef – Kerkakkerstraat – het Fort – de Wilderen
de Ganzenwei – de Wilderen – S. Zoetmuldersdreef – Garenbleek – Deelshouten – 
S. Zoetmuldersdreef – Wouterkesveld – S. Zoetmuldersdreef – mgr. Bannenberglaan –
Elshouter – Netelwiel – Dommelveld – De Rooij – Hulterbussel – Heuvelrijt – 
Heuvelse Hof – Deelshouten – S. Zoetmuldersdreef – de Kranssen – de Follingen – het Fort
mgr. Bannenberglaan – de Kerkakkers – Kerkstraat. 

Zondagmiddag 5 december 2021
Kerkstraat – Hoogstraat – Markt – Willibrorduslaan – Bergstraat – H. Mandosplaats – 
Dassenberg – Bergstraat – O.L.V. Dijk – De Bleeck – Winterbleeck – Heijdonk – Heistraat –
Meercken – Buitenste Meercken – Agterste Meer – Hooghbeemd – Dijkbeemd –
Brugbeemd – Deurhof – Paradijslaan – Kempenhorst – Meerbergschelaan – Heistraat –
O.L.V. Dijk – Broekweg – Klein Broekweg – Van Dijkstraat – O.L.V. Dijk – Heuvelstraat –
Rooisestraat – Dreefstraat – Mosbroekseweg.

LET OP: 

Het programma kan vanwege Corona en de RIVM richtlijnen

nog wijzigen. Houd daarom Social Media in de gaten.



Sinterklaasfeest 2021
Sinterklaas komt eraan! En zoals het er nu naar uitziet verwachten we Sinterklaas
en zijn Pieten weer live op markt én tijdens de traditionele rondgang door de
straten van Waalre. Eindelijk! Hoe het exacte programma ingevuld wordt, is
(afhankelijk van de RIVM-richtlijnen) nog even afwachten. Toch hebben we er
vertrouwen in dat het weer een ouderwets gezellig feest wordt. Mocht een
bijeenkomst op de Markt niet haalbaar zijn, dan zorgen wij voor een creatief
alternatief. Op die manier kunnen de kinderen hoe dan ook Sinterklaas begroeten.
Wij wensen alle Waalrenaren alvast een fijn en gezellig Sinterklaasfeest! 

Intocht - zondag 14 november
Rond 14.00 uur komt Sinterklaas aan bij het Huis van Waalre. Hier wordt hij officieel
begroet door de Burgemeester. Na deze ontvangst vertrekken Sinterklaas en Pieten,
onder begeleiding van Harmonie Juliana en de Jan Plezier, in optocht naar de
Markt. Sinterklaas verwacht rond 14.30-14.45 op de Markt te arriveren en kijkt uit
naar een groots ontvangst door kinderen en hun familie. Mocht er iets wijzigen in
deze planning, dan communiceren we dat via onze social media kanalen.

Collecteweek Vereniging voor de Jeugd - 13 t/m 20 november 
In deze week kloppen niet de Sint en Pieten, maar de leden van de Vereniging
voor de Jeugd bij de deuren aan voor de jaarlijkse collecte. Deze collecte is een
belangrijke stimulans voor onze vereniging. Mede hierdoor kunnen we de uiteen-
lopende activiteiten van de vereniging blijven organiseren. Sinterklaas en alle
leden van de vereniging danken alle inwoners voor hun donatie. Kleine of grote
giften: wij en de jeugd van Waalre zijn er blij mee! (De VvdJ heeft de ANBI-status).

Kerkdienst en bezoek Hoevenakkers - Zondag 21 november
Tijdens de kerkdienst van 11.00 uur worden de kinderen persoonlijk ontvangen
door Sinterklaas en Pieten. Tijdens deze mis kunnen kinderen (gebruikt) speel-
goed doneren voor Poolse weeskinderen. Speelgoed kan ook worden afgegeven
bij Kindcentrum De Wilderen. Op deze zondagmiddag bezoekt Sinterklaas de
bewoners van de Hoevenakkers.

Sinterklaasfeest Senioren - dinsdag 30 november 
Ook dit jaar gaan we samen met de Senioren Vereniging Waalre een Sinterklaasfeest
te organiseren. Alle senioren (65+) van Waalre-dorp zijn om 14.00 uur
welkom, ook als zij geen lid van de Senioren Vereniging zijn. De toegang is gratis
en voor een drankje wordt gezorgd. Het Sinterklaasfeest voor senioren vindt
plaats in Het Klooster aan de Hoogstraat.
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Programma 2021

Zondag 14 november 14.00 uur Intocht Sinterklaas.

Zondag 21 november 11.00 uur Kerkdienst voor kinderen.
Sinterklaas bezoekt de kerkdienst in de
H. Willibrosduskerk en brengt 's middags 
een bezoek aan Hoevenakkers.

Dinsdag 30 november 9.30 uur wekken Sinterklaas in 
Villa ExpertCare (onder voorbehoud).
14.00 uur Sinterklaasfeest Senioren uit
Waalre-dorp i.s.m. Senioren Vereniging Waalre.

Woensdag 1 december            9.15 uur bezoek Kinderopvang de Wilderen en 
11.45 uur Betsie Boe. 

Donderdag 2 december 8.30 uur bezoek Kindcentrum de Wilderen 
(basisschool).

Zaterdag 4 december 10.00 uur start Rondgang door Waalre vanaf 
Treeswijk/Lissevenlaan. Einde ca. 16.00 uur.

Zondag 5 december                 10.00 uur start Rondgang door Waalre.
Einde ca. 16.00 uur.
Zie routeschema op achterzijden van deze folder.

Rondgang door Waalre - zaterdag 4 december en zondag 5 december

Misschien wel het mooiste weekend van het jaar en zoals het ernaar uitziet

gaat de rondgang van Sinterklaas met zijn gevolg weer door! Sinterklaas en de

Pieten gaan letterlijk langs alle huizen in Waalre-dorp en geven bij de kleine

kinderen aan huis (t/m groep 8) en 65-plussers een zakje met lekkernijen af!

Bekijk het volledige routeschema op de achterzijde en volg onze social media

voor actuele informatie. Social Media Piet is ook dit jaar weer actief tijdens de

rondgang dus wie weet word jij op de gevoelige Pietenplaat vastgelegd!


