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Sinterklaas meert voor het eerst aan bij Kapitein
Zeppospark aan Houtdok

Vorig jaar kwam Sinterklaas nog aan bij bibliotheek De Krook, dit jaar zetten de

goedheilig man en zijn Pieten voor het eerst voet aan wal bij het Kapitein

Zeppospark aan het Houtdok. Alle kinderen zijn welkom op zondag 13 november

2022 vanaf 15 uur.

Bij de intrede vorig jaar aan bibliotheek De Krook moesten kinderen ouder dan 10 nog een

mondmasker aan, twee jaar geleden werd de intrede zelfs geschrapt en stuurde Sinterklaas

gepersonaliseerde filmpjes. Maar dit jaar gaat de intrede zoals vanouds door, en voor het eerst

op een nieuwe locatie: het Kapitein Zeppospark aan het Houtdok.
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Alle kinderen zijn welkom op zondag 13 november 2022 vanaf 15 uur. Rond 15.30 uur wordt de

boot verwacht, om 16 uur is er een welkomst- en verrassingsmoment en spreekt Sinterklaas alle

Gentse kinderen toe. Van 16.30 tot 17.30 uur kunnen kinderen de Sint persoonlijk ontmoeten.

Het volledige programma is te vinden op www.stad.gent/sinterklaas. Net zoals andere jaren

roept de Stad Gent alle kinderen op om hun eigen 'zwaaisint' mee te brengen, een duurzaam

alternatief voor wegwerpvlaggetjes. Een online tutorialfilmpje en printklare sjablonen helpen

hen op weg.

Hoog bezoek in het Houtdok. Na vele jaren zal er opnieuw een schip gelost
worden. Deze keer komt Sinterklaas er van boord, samen met zijn roetpieten
en cadeautjes voor alle Gentse kinderen.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Feesten en Evenementen

Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar een rolstoelpodium en zijn er tolkpieten aanwezig. Wie met

de fiets komt, kan rekenen op extra fietsenstallingen in de Chinastraat. Omwille van de werken

aan de toekomstige Verapazbrug komt er extra signalisatie vanaf de Bataviabrug om fietsers de

weg te wijzen.
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Koen Van Overmeiren, kabinet schepen Van Braeckevelt, gsm 0477 35 62 01, e-
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Bram Van Braeckevelt
Schepen van Openbare Netheid, Toerisme, Werk, Evenementen en Feesten, stadhuis,
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