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Kleur deze plaat en hang deze voor het raam! Zo kan Sinterklaas de kleurplaat 
bewonderen en  check jij aan de achterzijde het programma van Sinterklaas Inulst!



Spanje, november 2020

Lieve allemaal,

Wat een gek jaar is dit. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie! Er is geen in-
tocht en op bezoek komen in mijn mooie huis is wat lastig. Hoe moet dat nu? 
Ik wil jullie wel heel erg graag zien! Bijna had ik daarom besloten om dan 
maar niet naar Hulst te komen, maar gelukkig had DJ PIET een goed idee! 
Sinterklaas gaat digitaal!

PROGRAMMA:

•Welkom Inulst Sinterklaas
Zondag 15 november; 13.00 uur - 14.00 uur.  
Je kunt meekijken op facebook via: inulst hulst of Jouw Event Partners
Of via de website:  www.jouweventpartners/live              
You Tube: Inulst_hulst en Jouw Event Partners

•Sint op verkenning Inulst
Hou zaterdag 14 november om 18.00 uur onze hierboven genoemde              
pagina’s in de gaten.

•de Grote Chocoladeletterspeurtocht!
Doe de Chocoladeletter speurtocht langs etalages in Hulst en win een 
INULST Cadeaubon! Vind alle Chocoladeletters die verstopt staan in de eta-
lages van de winkels in Hulst en maak de slagzin. Onder de goede inzendin-
gen worden 10 lokale INULST cadeaubonnen van 20 euro verloot waarmee 
je zelf je kadootje kunt uitzoeken INULST. De speurtocht kun je ophalen bij de 
deelnemende winkels (te vinden op de website www.inulst.nl) in Hulst of 
downloaden van de website: 
www.inulst.nl/evenement/sinterklaas-gaat-digitaal

•Zoomen met de SINT
Live op “bezoek” in het huis van de Sint op:
18 November: 15.00 uur - 16.00 uur
25 November: 15.00 uur - 16.00 uur
02 December: 15.00 uur - 16.00 uur

Bij de deelnemende winkeliers aan de speurtocht, krijg je een geheime code, 
waarmee je in contact kunt komen met Sinterklaas, maar deze code is ook op 
www.inulst.nl/evenement/sinterklaas-gaat-digitaal te vinden. In 
plaats van een bezoekje aan het logeeradres van Sinterklaas, kun je je nu 
aanmelden om via de computer met Sinterklaas te kunnen praten, Zoomen 
heet dat. Je ontvangt dan een tijdstip waarop Sinterklaas tijd heeft om met jou 
te praten.

Je kunt me ook nog uitzwaaien dit jaar:

•Uitzwaaien van De Sint:
06 December van 18.00 - 18.30 uur. 
Je kunt meekijken via de eerder vernoemde kanalen

Hopelijk spreken we elkaar binnenkort!
Dag lieve allemaal, tot gauw.                          

                                                         Sinterklaas!
Wil je alles nog eens precies nalezen? Kijk dan op
www.inulst.nl/evenement/sinterklaas-gaat-digitaal


