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Ook dit jaar hebben we kunnen regelen dat Sinterklaas met zijn pieten weer naar Rhenoy komt.  

Ben je tussen de 0 en 4 jaar, dan mag je dit jaar weer lekker thuis blijven. 
Sinterklaas komt bij jouw thuis langs. 
Rond 14 uur verwacht Sinterklaas in Rhenoy te zijn. 

Ben je tussen de 5 en 12 jaar, dan ben je vanaf 14 uur welkom in de Betuwepoort, daar organiseren we een middag vol
activiteiten. Aan het eind van de middag komt Sinterklaas langs en misschien brengt hij wel Pieten met zich mee. 

Ben je tussen de 0 en 4 jaar en ben je zaterdag 19 november thuis? Lijkt het jouw leuk dat Sinterklaas bij jouw thuis langs
komt? Geef je dan op via de website van Rhenoy. 
Ben je tussen de 5 en 12 jaar en vind je het leuk om naar de Betuwepoort te komen voor een middag vol activiteiten? Geef je
dan op via de website van Rhenoy. 
Onder voorbehoud van extra maatregelen rondom COVID-19, zullen we jullie tijdig informeren over een mogelijk alternatief. 

Helaas kan Sinterklaas alleen binnen de bebouwde kom van Rhenoy langsrijden. 
Ben je tussen de 0 en 4 jaar, woon je buiten de bebouwde kom, ben je lid van de VDR en ben je zaterdagmiddag 19
november thuis? Meld je dan aan via de website van Rhenoy. 
Sinterklaas stuurt dan één van zijn pieten bij jou langs. 

Voor leden van de VDR is het gratis, de kosten voor de kinderen die geen lid zijn van de VDR bedragen €3,-. Deze zijn te
betalen via de website van Rhenoy. 

Inschrijven kan tot zaterdag 12 november. 

Sinterklaas en zijn pieten kijken ernaar uit om Rhenoy weer te bezoeken. 
Tot zaterdagmiddag 19 november. 

Dag hoor! 

Website van Rhenoy: www.rhenoy.info

ZATERDAG 
19 NOVEMBER

V.A. 14:00 
THUIS OF DE BETUWEPOORT 

Sint en Piet

 SINTERKLAASBINGO
AANVANG 19:45 

START 20:00 


