
Route van de intocht: 
Veerdam, Boldershoflaan, Kloosterlaan, Kattenburg, 

Hogestraat, Raadhuisstraat, rechtsaf naar de 

Heuvel richting de sporthal. 

Zaal open voor publiek vanaf 14.30 uur
Aankomst sporthal omstreeks 15.00 uur
De show zal eindigen omstreeks 16.00 uur

In de sporthal zal er een groot feest worden gegeven 
voor de Sint. Alle kinderen van Druten en omstreken zijn welkom. 
Er wordt gedanst en gezongen en er zal weer een optreden zijn 
van de zwarte Pieten. 
Aan het einde van de middag is er ook weer de uitslag van de

kleurwedstrijd. De kleurplaten worden op de scholen 
in Druten uitgedeeld. Kijk hiervoor ook op onze website. 
Zoals u van ons gewend bent, is er na afloop van de show weer een
lekkere traktatie voor thuis. 

1. Spellen/knutsel middag:
Zondag 24 nov. 2019 van 14.30 uur tot 17.00 uur
in Sporthal de Heuvel Druten. € 3.50 p.p.
Uw kind kan deelnemen aan leuke sportieve en creatieve
activiteiten en deze worden begeleid door onze zwarte Pieten. 
Voor al deze inspanning zal uw kind beloond worden met een
mooi pietendiploma. 
Ook zal Joris de ballonnenclown aanwezig zijn.

De entree prijs kunt u voldoen bij de ingang van de Sporthal.
Daar worden ook de contactgegevens van uw kind genoteerd.
Graag gepast betalen.

Om 16.45 uur zal er een Lampionnenoptocht starten vanaf
de Sporthal. Samen met alle Pieten lopen de kinderen een route
op weg naar de Sint waar nog een verassing zal plaatsvinden.

2.     Huis- en Bedrijvenbezoeken:
Vanaf 23 nov. 2019 komen wij graag bij u op bezoek.

Boek snel !!
Onze Planning-Piet heeft het al aardig druk. 

3. Lege Flessen actie!!
Steun ons tijdens onze lege flessen actie!! 
Op 23 nov (wijken gelegen in Druten-west en oud) 
Op 30 nov (wijken gelegen in Druten-Zuid)

De pieten die tijd vrij hebben rijden bij u door de straat.. 
Samen met muziek en alle zwarte Pieten maken wij een hele 
hoop gezelligheid. 

Niet thuis? Hangt u ze dan aan de deur?
Bewáár uw lege statiegeld flessen en steun VVSD!!

en ook op      acebook!!  VVSD Druten 

Ook kunt u ons steunen via de bank NL62 ABNA 0467304025

Intocht Sinterklaas Druten
Zondag 17 november 2019

Aankomst Veerdam Druten 13.30 uur 

VVSD organiseert nog veel 
méér activiteiten. 



Programma 2019
Stichting Vrienden van Sinterklaas

Druten

Kijk voor meer kleurplaten op onze site!

Kleurplaat

Kijk op onze site: VVSD.NL of
zoek ons op Facebook.

* De tekeningen kunnen worden ingeleverd ( tot 15-11-2019) bij Blokker en 
Top 1 toys op de Hogestaat in Druten

en bij de scholen : de Kubus, Appelhof en de Dijk. 


