
Lieve kinderen uit Bavel,

Nog even en dan is Sinterklaas weer in het land. Ook in Bavel komt hij natuurlijk langs. Vorig 
jaar heeft hij zo genoten van jullie massale opkomst tijdens de intocht, dat hij jullie graag 
allemaal weer langs de kant ziet staan. Na de intocht is er een samenkomst bij de Molen, waar
gelegenheid is om de Sint een handje te geven. Ook hebben wij gehoord dat er een discopiet 
en dansers aanwezig zijn, om er samen met jullie een feestje van te maken.  

Voor de allerkleinste kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en de kinderen uit de groepen 1 
t/m 5 heeft de Sint een cadeautje meegenomen! Wij willen jullie vragen je aan te melden 
d.m.v. het kopen van een bandje. Kosten € 5,- per bandje. Je krijgt dan een cadeautje, 
onbeperkt ranja en een gratis consumptie van de Molen.  Dit kan op de onderstaande dagen en
tijden bij het Talentencentrum: 

Dinsdag 01 november: 19:00 – 20:00 uur
Woensdag 02 november: 12:15 – 13:00 uur
Donderdag 03 november: 19:00 – 20:00 uur
Vrijdag 04 november: 15:00 – 16:00 uur

LET OP:   om teleurstellingen te voorkomen, op de dag zelf (13 november) is het NIET mogelijk  
om nog een bandje te kopen (dus helaas ook geen cadeautje). 

De intocht start om 13:00 uur. Hieronder staat de route:
Bolbergseweg, Lange Bunder, Kloosterstraat, Gilzeweg, Beemd,
Brigidastraat richting kerk, Kloosterstraat, Pastoor Doensstraat (voor AH
langs), Kapittelhof, Gageldonk, Haarbeemd, Dorstseweg, Kerkstraat, Hof,
Schoutenlaan,  einde van de intocht bij de Molen.

Dit jaar rijdt er een huifkar mee tijdens de intocht! Vind jij het leuk om hier samen met 1 van
je ouders in mee te rijden? Kleur dan de kleurplaat in met je mooiste stiften, potloden, 
glitters, verf en lever deze uiterlijk 10 november in bij Albert Heijn Bavel in de daarvoor 
bestemde ton. De winnaars worden vrijdagavond 11 november gebeld. 

Het kan zijn, dat je tijdens de intocht een piet herkent! Sinterklaas heeft ook een 
personeelstekort en heeft daarom gevraagd of er mensen zijn, die in deze drukke tijd de Sint
willen helpen. Hoe gaaf is dat? Wie weet kun jij als je later groot bent, ook wel helpen! 

Wij kijken er al enorm naar uit om Sinterklaas met zijn pieten weer te
verwelkomen in ons mooie Bavel!

Stichting Oranjecomite Bavel Actief
Harold, Renate, Dewout, Carlijn, Marc, David, Maud en Susanne

PS: Houd onze website en Facebookpagina op 13 november goed in de gaten
ivm de weersverwachting en eventuele afgelasting van de intocht. 


