Sinterklaasintocht
Capelle West
Zaterdag 24 november
De intocht van Sinterklaas en zijn Pietengezelschap, zaterdag 24 november om 12.00 uur op het
terrein van de IJsselmolen aan de Nijverheidsstraat in Capelle West, wordt weer een groot feest. Het
terrein van de IJsselmolen is al vanaf 11:30 uur geopend.
De organisatie van de intocht ligt in handen van de St. Buurtgroep Capelle West en wordt mede
mogelijk gemaakt door de Winkeliersvereniging Capelle West.
Nadat het gezelschap van de Sint en maarliefst 25 zwarte Pieten en nog eens een kleine 15
muziekpieten zijn onthaald, zal een muzikale stoet richting het plaatselijke winkelcentrum aan de
Doormanstraat lopen. Daarna vervolgt de stoet zich richting het buurtcentrum van Capelle-West,
waar we nog een kleine toegift krijgen van de muziekpieten.

Theater in het buurthuis
Om 13.00uur gaat het buurthuis open en mogen alle kinderen t/m 12 jaar plaats nemen in de grote
zaal. Hier zal gezellig muziek worden gedraaid en om 13.30uur start het theater. Het theater stuk zal
ongeveer een uurtje duren. Natuurlijk zijn alle papa’s, mama’s, opa’s en oma’s ook welkom en staat
er in de hal wat lekkers voor u klaar.
De Sint en zijn Pieten sluiten zich ook aan bij het theater stuk en na afloop kunnen de kinderen nog
even met Sinterklaas en de Pieten op de foto.

Sint gaat slapen…
Op zaterdagavond 24 november om 18:30 uur slaapt sinterklaas voor één nachtje bij kapsalon Kitty
Blom aan de Doormanstraat. Sinterklaas slaapt in het bed dat staat opgemaakt in de etalage van de
kapsalon. Als Sinterklaas in bed ligt, leest hij nog een stukje voor aan de kleinste kinderen. Na het
verhaaltje worden de gordijnen gesloten door Piet en Kan Sinterklaas rustig slapen.

Sint aan huis
Woensdag 5 december
Ook dit jaar heeft de buurtgroep weer inzage gekregen in de drukke agenda van Sinterklaas.
Op woensdag 5 december zelf, heeft het gezelschap weer tijd uitgetrokken voor de
huisbezoeken bij de inwoners van Capelle West. Vanaf ‘s middags 16.00 uur tot ‘s avonds
21.00 uur kunt u Sinterklaas bij de viering van zijn feest uitnodigen.
Om zoveel mogelijk mensen in de feestvreugde te laten meedelen, duurt een huisbezoek
ongeveer 10 minuten. Wel verzoeken wij of u een tegemoetkoming in de onkosten wilt
meegeven van minimaal 10 euro. Omdat op moment van schrijven nog niet bekend is of de
Sint ook nog elders wordt verwacht, kunt u contact opnemen met de boekingspiet over de
beschikbare mogelijkheden. Sint en Pieten reserveren bij de buurtgroep, kan via het
nummer 010 – 458 54 15.

De Sinterklaasintocht wordt georganiseerd door Buurtgroep Capelle - West
in samenwerking met de winkeliersvereniging van Capelle-West,
tevens mogelijk gemaakt door medewerking van De IJsselmolen

