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In de etalages van de winkeliers in Borne vind je verschillende chocoladeletters.
Zoek ze allemaal en vul ze bij het juiste cijfer in. Kleurplaat klaar en letters gevonden?
Stop de kleurplaat in de Grote Brievenbus van Sinterklaas.
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Adres
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Sinterklaas in Borne
De goedheiligman en zijn kornuiten arriveren zaterdag 16 november weer in Borne.

Grote Pietenplein (Rheineplein)
Het Rheineplein bij het Gemeentehuis zal dit jaar op 16 november worden omgetoverd tot het Grote Pietenplein. Alle
kinderen kunnen dan vanaf 12:00 uur kijken naar, deelnemen aan of proeven van:
•
•
•
•
•
•

Discopiet, gezellig dansen en springen
poffertjeskraam,
schminken,
grote fotolijst met fotograaf
kinderattractie
pakjes in de schoorsteen werpen,

•
•
•
•

Pietendiploma behalen
kadootjes inpakken
pepernoten ijs proeven
en nog veel meer

Route intocht
Start: 14.00 uur op het Grote Pietenplein (Rheineplein). Daarna per auto over parkeerplaats Bolkshoek (bij AH) – Nieuwe
Kerkstraat richting de Stephanuskerk. Vanaf hier lopend – Grotestraat richting Dorsetplein.
Kijk voor meer info en details op www.sintinborne.nl
Pepernotenfeest (Dorsetplein)
Het podium staat dit jaar op het Dorsetplein. Hier zal de Sint rond 15:00 uur worden ontvangen door onze eigen
burgemeester Gerard van den Hengel. Daarna zullen er met en door de Pieten een aantal (muzikale) activiteiten worden
gepresenteerd voor de kinderen en de Sint. De Bornse presentator Matthijs Jansen maakt deze happening tot een succes.
Dat wordt één groot feest!!
Hotel van Sinterklaas
Sinterklaas bewonderen op tv is leuk. Sinterklaas in het echt bewonderen tijdens de intocht is nog veel leuker. Maar bij
Sinterklaas op de koffie gaan in zijn hotel, dat is supergaaf! Natuurlijk verblijft Sinterklaas, in de weken dat hij in Nederland
is, in het pietenpakhuis. Maar uiteraard heeft hij ook een residentie in Borne. In een prachtig pand aan de Nijstad om
precies te zijn. Er is daar een speciaal voor de goedheiligman vrijgehouden zit-, slaap- en werkkamer. Ga eens op visite in
het hotel van Sinterklaas. Dat kan op zaterdag 23 en zaterdag 30 november van 14:00 tot 16:00 uur.
Pietenmiddag: zaterdag 30 november
Op zaterdag 30 november wordt het Dorsetplein vanaf 13:00 uur tot 17:00 uur omgetoverd tot het Grote Pietenplein. Een
grote groep Pieten zal die middag in het dorp aanwezig zijn, en als je geluk hebt kun je Sinterklaas zelfs tegenkomen bij het
inkopen doen.
Chocoladeletter Puzzeltocht
In de etalages van de winkeliers in het centrum van Borne vind je verschillende chocoladeletters. Zoek ze allemaal en vul ze
bij het juiste cijfer in. Heb je de kleurplaat klaar en de letters gevonden? Lever ‘m dan in in de Grote Brievenbus van de
Sint. Je kunt deze vinden op het grote Pietenplein, tijdens de intocht en ook bij het Hotel van Sinterklaas, en tijdens de
openingsuren in de hal van het Kulturhus. Sinterklaas zal tijdens de Pietenmiddag op 30 november enkele winnaars kiezen.
De prijzen en natuurlijk ook de winnaars worden bekend gemaakt op www.sintinborne.nl

Kijk voor nog veel meer informatie op : www.sintinborne.nl

