
INTOCHT SINTERKLAAS IN EINDHOVEN OP 12 

NOVEMBER 
Hey jongens en meisjes! Op zaterdag 12 november gaan er waarschijnlijk weer 

veel van jullie kinderharten sneller kloppen als jullie Sinterklaas en Pieten op het 

18 septemberplein zien aankomen.  Zoals elk jaar belooft het weer een groot 

feest te worden en dit jaar wordt het nog leuker, want de Sint heeft speciaal aan 

Meneer Rick gevraagd om hem te helpen met organiseren. 

 
Vanaf 10.00 uur zijn alle kinderen en hun ouders van harte welkom in Winkelcentrum 

Heuvel Eindhoven dat veranderd is in een echt Pietjesparadijs.  

 

Rond de klok van 13.00 uur wordt Sinterklaas verwacht op het 18 septemberplein en 

wordt hij officieel welkom geheten door burgemeester Dijsselbloem. Het programma op 

het plein bestaat verder uit muziek van Mikey en Megan en een verrassingsact waarbij 

de Sint en de Pieten door de kinderen welkom worden geheten. Dus jongens en 

meisjes bij deze vragen wij jullie om ons te helpen met deze 

verassingsact. Vanaf 13:00 uur starten we met het instuderen van 

de welkomsdans voor sinterklaas en wij (sssst… ik ben het de  

fluisterpiet) hopen dat jullie allemaal mee komen dansen. Zodat 

sinterklaas een fantastisch welkomscadeautje krijgt . Vervolgens stijgt 

Sinterklaas op z'n paard en vertrekt de stoet rond 14.45 uur voor een rit door het 

centrum van de stad. Sinterklaas maakt onder andere een stop bij Boekhandel Van 

Piere waar een mooi Sinterklaas gedicht zal worden voorgedragen. 

 

Na een optocht door de binnenstad komt Sinterklaas rond 15.45 uur aan in 

Winkelcentrum Heuvel Eindhoven. Daar bezoekt hij alle activiteiten die er voor de 

kinderen worden georganiseerd: schminken, cakejes versieren, knutselen, spelletjes 

parcours en natuurlijk zingen en zwaaien naar de Sint. Alle kinderen zijn welkom om 

hier aan deel te nemen. De kinderen verdienen een pietendiploma als ze de stempels 

van de activiteiten verzameld hebben. 

Rond 16.30u neemt Sinterklaas afscheid en vertrekt met de Pieten naar zijn residentie.

            
 

 

 


