Vrienden Van Sinterklaas Druten (VVSD)
Programma 2019
Hij komt, Hij komt…..
Op zondag 17 november is het weer zover.
De Sint bezoekt dan weer samen met zijn zwarte Pieten
de kinderen van Druten.
Om ca. 13:30 uur komt de Sint aan op de Veerdam.
Na een kleine toespraak van de goed heiligman vertrekt
de stoet richting de Sporthal waar het feest rond 15.00
uur losbarst. Samen met de kinderen dansen, zingen en
springen we door tot een uur of 16.00. Na afloop krijgt
natuurlijk weer ieder kind iets lekker mee voor thuis.
Tijdens de show worden ook de winnaars van de
kleurwedstrijd bekend gemaakt. Tekening worden
uitgedeeld op alle scholen in Druten maar zijn ook
te downloaden op onze website.

Druten-Centrum
Onze pieten zijn te vinden in Druten-Centrum op
vrijdagavond 29 november, zaterdagmiddag 30
nov. en zondagmiddag 1 december.
De Sint komt ook nog even kijken!

te downloaden op onze site.

Spellenmiddag met……………………. Lampionnen optocht !
Zondag 24 november van 14.30 tot 17.00 uur
organiseert de VVSD weer een gezellige spellenmiddag voor de kids in Sporthal de Heuvel in Druten.
Voor maar € 3.50 p.p. wordt uw kroost die middag vermaakt door onze zwarte Pieten.
Samen gaan ze knutselen, gymmen, dansen, smikkelen en smullen.
Om 16.45 uur start de lampionnen optocht vanaf de Sporthal richting het Gemeentehuis
waar de Sint iedereen opwacht. Sinterklaas heeft daar voor ieder kind een klein presentje klaar liggen.

Wie zijn wij? Wij zijn Stichting Vrienden van Sinterklaas Druten (VVSD)
Dankzij een enthousiaste groep van ongeveer 40 vrijwilligers hebben we dit jaar € 3.173,60 opgehaald tijdens de huis aan huis collecte. Wij danken u voor uw steun!
Wilt u als bedrijf ook uw steentje bijdragen en gebruik maken van onze reclamemogelijkheden kijk dan even op onze site. VVSD.nl of zoek ons op
acebook!!
Contactadres: Middelveld 62, 6651 GW Druten,
GSM: 06-15430014,
E-mail: info@vvsd.nl, IBAN: NL.62 ABNA 046.73.04.025

