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Zaterdag 14 november  
SINTERKLAASINTOCHT IN CENTRUM RIJSSEN 
 
RIJSSEN - Ook dit jaar heeft ondernemersvereniging HABI Sinterklaas en zijn Pieten uitgenodigd 
voor een bezoek aan de stad Rijssen.  
 
Omdat er ook dit jaar weer een groot aantal Pieten meekomen, is het PC de Rozengaarde in de 
Sinterklaas-periode veranderd in het Pietengebouw.  
 
Pietengebouw (Rozengaarde 59): 
Om 13.15 uur zal Sinterklaas en zijn Pieten het Pietengebouw verlaten en wandelen via de Rozengaarde 
door de Kerkstraat. Vanaf de hoek Kerkstraat/Hagen zal de intocht starten, om 13.30 uur. De Pieten hebben 
goed geoefend om er een mooi  feest van te maken. 
 
Route 
Voor de intocht is een route gemaakt. Deze  zal starten vanaf het Pietengebouw aan de Rozengaarde en 
gaat door de Kerkstraat – Oranjestraat - Enterstraat – Grotestraat – Het Schild -  Haarstraat - Hoge Wal 
plein – Bouwstraat en eindigt op het Europaplein. We hopen dat de Wegwijspiet de weg kan vinden naar 
het Europaplein. Dat blijft altijd weer spannend. 
 
Europaplein: 
Met  toneel, zang en dans gaan we samen Sinterklaas verrassen. Sinterklaas wordt om 14.00 uur verwacht 
op het podium op het Europaplein. Om 14.30 uur zal Sinterklaas samen met zijn Pieten vertrekken naar het 
Huis van Sinterklaas. Enkele Pieten zullen nog even op verkenning gaan in de winkelstad om de nodige 
informatie te vergaren voor Sinterklaas. 
 
Korte samenvatting programma: 
- 13.15 uur   Sinterklaas en Pieten verlaten het Pietengebouw (Rozengaarde 59). 
- 13.30 uur Vertrekt de stoet voor een rondgang door het centrum. 
- 14.00 uur  Aankomst Sinterklaas op Europaplein. 
- 14.30 uur De Sint vertrekt naar het Huis van Sinterklaas (Haarstraat). 
- 15.00 uur Einde programma. 
 
 
 
Voor verdere informatie kunt u mailen naar: info@winkeleninrijssen.nl of  stichting@sintinrijssen-holten.nl of 
bellen met de organisator Johnny Jansen 06 - 10 93 08 02. 
 
Neem voor de meest actuele informatie een kijkje op: www.sintinrijssen.nl 
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