Sinterklaas komt dit jaar een dag eerder naar Elst! Op zaterdag 17 november komt hij rond 16.15 uur op het plein
voor het gemeentehuis aan. Rond 17.30 uur sluiten we af
na een lichtjestocht door de Dorpsstraat. Vanaf 3 november staat bij het gemeentehuis een brievenbus klaar om
post voor de Sint in te doen.

Kris Kras door Elst
Van 19 november tot 19 december krijgt u bij uw boodschappen één of meerdere krasloten, zolang de voorraad
strekt. Prijzen zoals vermeld kunt u direct ophalen. De
hoofdprijs en vele prijzen met winkelwaardebonnen kunt u
op 19 december tussen 18.00 en 19.30 uur bij het restaurant van het Winterfestijn ophalen.

Black Friday
23 november start een grandioze uitverkoop. Verschillende
winkels bieden u fantastische aanbiedingen en superkortingen. Sommige winkels gaan daar in het weekend nog mee
door. Dus let op de zwarte balonnen, die geven aan welke
winkels aan deze actie deelnemen.

Uw evenement op deze flyer? Neem contact op via:
evenementen@centrumelst.eu
www.centrumelst.eu
www.facebook.com/elstsfeervol

agenda

Sinterklaasintocht op zaterdag

Winter 2018

zaterdag
17 november

zaterdag
17 november

zondag
18 november

19 november
-19 december

vrijdag
23 november

zaterdag
24 november

vanaf
vrijdag
14 december

Sinterklaasintocht

De Sint en zijn Pieten komen een dag eerder naar Elst, zodat
hij nog meer tijd heeft om cadeautjes te kopen.
Plein 16.15 uur

Prinsenbal

Wie wordt de nieuwe prins Carnaval van Elst?
Het Wapen van Elst 20.11 uur

Sinterklaaskoopzondag

Kom een dagje winkelen in het centrum van Elst en koop
uw cadeautjes voor de feestdagen.
13.00 tot 17.00 uur

Kris Kras door Elst

Kerstkoopzondag

Winkel op deze dag in het centrum van Elst. Ontmoet de
kerstman en koop de laatste kerstcadeaus.
13.00 tot 17.00 uur

Nieuwjaarsduik

Ga fris het nieuwe jaar in.
Rijkerswoerdse Plassen 12.00 uur

Pronkzittingen Batsers

dinsdag
1 januari

De sporthal wordt weer omgetoverd tot het grootste
theater van Elst. Humor en ander vermaak.
De Helster 20.11 uur; zondag 13.11 uur

1, 2 en 3
februari

Pronkzitting Zet ‘m Op

8, 9, 10,
14, 15 en 16
februari

Van 19 november tot 19 december krijgt u bij uw boodschappen minimaal één kraslot.
Prijsuitreiking op de ijsbaan op 19 december

Avondvullend programma met humor en muziek.
Wapen van Elst 20.11 uur; zondag 13.11 uur

Black Friday

Carnavalsoptocht

Niet zomaar een uitverkoop; aanbiedingen waar u steil van
achterover slaat. Deelnemende winkels zijn te herkennen
aan de zwarte ballonnen.

Een bonte stoet trekt door het dorp.
Aansluitend Döppertzondag.
Tent op het Plein 14.11 uur

Pietendag

Krokuskoopzondag

Het hele dorp wordt overspoeld door Pieten.
Ze hebben ook glutenvrije pepernoten. Een feest voor de
kinderen.

De eerste koopzondag van het jaar. Muziek, vermaak,
gezelligheid en mooie aanbiedingen.
Van 13.00 tot 17.00 uur

Winterfestijn

Evenement?

Kom schaatsen op de ijsbaan voor het gemeentehuis of
drink een lekker kopje warme chocolademelk of glühwein.
Iedere dag geopend.

zondag
16 december

Organiseert u ook een evenement, waarvan u vindt dat
het op deze flyer niet zou misstaan? Neem contact op met:
info@centrumelst.eu

zondag
3 maart

zondag
14 april

elke dag

