
 
BELANGRIJK BERICHT VOOR 

 DE OUDERS & KINDEREN 

 
 
De voorbereidingen voor de komende intrede van de Sint en z’n Pietenkorps verliepen 

vlot, maar hoe meer de boot van Sinterklaas in zicht komt hoe woeliger het water 
wordt … 
 
Door de stijging van de besmettingen en de steeds meer alarmerende cijfers zijn wij 

genoodzaakt om het geplande programma voor zaterdag a.s. drastisch aan te passen en 
enkele onderdelen te annuleren.  
 
Er zal geen aankomst op de Nieuwe Kaai en ook geen stoet richting Grote Markt 

plaatsvinden.  De festiviteiten rond de aankomst van de Sint zullen volledig doorgaan op 
de Grote Markt in Turnhout.   
Toerisme Turnhout vzw heeft i.s.m. de Stad Turnhout een Coronaproof en veilig plan en 

programma uitgewerkt.  Hopelijk kan alles doorgaan zoals gepland.  De eerste nationale 
maatregelen zijn bekend. We wachten met spanning deze van de gouverneur en de Stad af. 
 
Vanaf 14 u start de animatie op de Markt waar we de Sint en z’n gevolg rond 15.30 u 

zullen ontvangen.  Daarna volgt een heuse Sintshow, waarna Sinterklaas en z’n Pieten 
rond 17 u afscheid nemen.   
Vanaf 21 november neemt de Sint z’n intrek in het Sintmagazijn in het Stadhuis op de 
Grote Markt. Daar kunnen zowel de scholen als het groot publiek een bezoek brengen 
aan Sinterklaas.  Voor de  
scholen kan inschrijven nog tot 20 november a.s..  Het groot publiek is welkom op 
woensdagnamiddag, zaterdag en zondag.  Meer info vindt u op 
www.toerismeturnhoutvzw.be, Uit in Vlaanderen of  
op de sociale media van Toerisme Turnhout vzw.    De volgende dagen kan u via deze 
kanalen alles m.b.t. ‘Welkom Sinterklaas 2021’ volgen. 
 
Wij raden ook aan om tijdens het evenement de richtlijnen te volgen zoals deze vanaf 
zaterdag in voege gaan. O.a. de mondmaskerplicht, alsook de CST-controles zullen we 

strikt moeten toepassen. 
Uiteraard is het onze doelstelling om de intrede zo veilig mogelijk te laten verlopen voor 
de kinderen, hun familie en al onze medewerkers en vrijwilligers. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens Toerisme Turnhout vzw 
 

http://www.toerismeturnhoutvzw.be/


 
 


