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Sinterklaas komt met de boot naar De Krook

Op zondag 17 november 2019 komt Sinterklaas voor het eerst sinds lange tijd

opnieuw met de boot aan in Gent. Samen met zijn Pieten meert hij dit jaar aan bij

bibliotheek De Krook. Het spektakel begint om 15 uur en eindigt rond 17.30 uur.

Op zondag 17 november is iedereen vanaf 15 uur welkom op de vernieuwde kaaipromenade

langs De Krook. De kinderen kunnen er alvast een welkomstlied inoefenen. Een half uurtje later

meert Sinterklaas aan. De burgemeester en schepenen zullen hem hartelijk ontvangen. Daarna

stapt de Sint samen met zijn Pieten langs de achterkant van het gebouw richting de Platteberg,

waar hij vanop het balkon zal aankondigen of de kinderen in Gent wel braaf geweest zijn. Tot

slot kunnen alle kinderen van 16.30 tot 17.30 uur Sinterklaas ontmoeten in de inkom van De

Krook.
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'Voor het eerst sinds lang komt Sinterklaas terug aan met de boot, aan de
nieuwe kade aan De Krook. Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij nu al hard
uitkijkt naar jullie komst en de vele mooie tekeningen en knutselwerkjes die
jullie voor hem meebrengen. Moedige kindjes kunnen ook hun tutje afgeven
aan Sinterklaas of de Pieten.'
— Annelies Storms, schepen van Feesten en Evenementen

Breng je eigen 'zwaaisint' mee

Dit jaar roept de Stad alle kinderen op om hun eigen 'zwaaisint' mee te brengen. Een online

tutorialfilmpje en printklare sjablonen helpen hen op weg. De 'zwaaisintjes' zijn een duurzaam

alternatief voor wegwerpvlaggetjes en bovendien een leuke activiteit voor de kinderen.

Kinderen kunnen een 'zwaaisint' afprinten via stad.gent/sinterklaas.

Tolkpieten

De Stad Gent levert inspanningen om de intrede toegankelijk te maken. Zo wordt er een

rolstoelpodium voorzien en zet de Stad tolkpieten in, zodat ook dove kinderen de intrede ten

volle mee kunnen beleven.

Wie gebruik wil maken van het rolstoelpodium, kan hiervoor contact opnemen met de Stad

Gent via toegankelijkheid@stad.gent of op het nummer 09 267 03 69.

Fietsenstalling De Krook afgesloten

Omwille van de voorziene drukte zal de fietsenstalling van De Krook niet toegankelijk zijn.

Fietsers kunnen als alternatief gebruikmaken van de fietsenstalling op het Woodrow

Wilsonplein en de fietsparking van De Vooruit.

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Storms en schepen Storms, gsm 0484 68 12 59, e-mail

laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.
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