Lieve kinderen van Woerden,
Al weken ben ik volop in de voorbereiding voor de
tocht naar Woerden. M’n tabbert is uit de kreukels, de
staf is opgepoetst en het Grote Boek van Sinterklaas
heb ik al drie keer uitgelezen. Ik kan werkelijk waar
niet wachten tot ik jullie weer kan zien!
Maar… wacht eens even... waar zijn alle Pieten nou...?
Alle Inpakpieten liggen in de zon te bakken en de
Kapiteinspiet zag ik net een bommetje maken... Wie
gaat nu de boot besturen? En wie pakt nu alle pakjes
in? Weet je wat, ik heb een plan! Luisteren jullie mee?
Kijk dan snel op sintinwoerden.nl!
Groetjes van Sinterklaas
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Heb jij geen idee waarom Sinterklaas zo radeloos is?
Dan heb je vast zijn filmpje gemist! Sinterklaas zit met zijn
handen in het haar. Maar niet getreurd hoor, jij kunt hem
helpen! Wil jij zien wat er allemaal aan de hand is in Spanje?
Bekijk dan snel het filmpje. Hij staat op sintinwoerden.nl
en op de Facebook-pagina.

Tip:

Wil jij het filmpje van Sinterklaas op tv
bekijken? Hij draait ook in de
Bibliotheek!

Help jij Sinterklaas door te laten zien hoe leuk en gezellig Woerden is? Heb jij een filmpje van jouw favoriete
plekje in de stad? Of misschien hebben je ouders wel
een supermooie foto van jou en de leuke dingen die je
in Woerden hebt gedaan.
Stuur die dan snel op! Als de Pieten dat zien, willen ze vast
weer graag naar Woerden komen. De foto’s en filmpjes
kunnen jullie mailen naar mediapiet@sintinwoerden.nl
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Mediapiet zorgt ervoor dat alle Pieten de
mooie beelden te zien krijgen. Doe jij mee?

Intocht – 17 november – 14:00 – 16:15u
Op 17 november is het zover, dan komt Sinterklaas Woerden
weer binnengevaren. Wil jij het allerbeste plekje zodat je Sint
en zijn Pieten goed aan kunt zien komen? Of kom je voor die
tijd nog even gezellig meedansen? Zorg er dan voor dat je op
tijd aanwezig bent, het programma met muziek en dans start
vanaf 13:00 uur op het Kerkplein.
Wij verwachten dat Sinterklaas rond 14:00 uur zal aankomen
in de Haven waar de burgemeester hem welkom zal heten.
Hopelijk zijn jullie er allemaal bij! Denken jullie dat het hem –
met jullie hulp – gelukt is om álle Pieten mee te krijgen naar
Woerden?
Eenmaal uit de boot stapt Sinterklaas op zijn paard Amerigo
om samen met de Pieten een rondrit door het Centrum van
Woerden te maken waarna hij uitkomt bij het Kerkplein. We
verwachten dat Sinterklaas rond 15:15 uur op het Kerkplein
is. Daar is een speciaal VIK-vak (Very Important Kids-vak)
ingericht, waar Sinterklaas er met de aanwezige kinderen
graag nog een groot feest van maakt.

Dit jaar heeft Sinterklaas de route een klein beetje aangepast.
De route is iets anders dan vorig jaar zodat er meer ruimte is
voor de kinderen om vooraan te staan en Sinterklaas en de
Pieten goed te kunnen zien. Hieronder zie je de route die de
Sint heeft gekozen. Om de route te bekijken en alvast een
goed plekje uit te zoeken kun je ook op sintinwoerden.nl of
op de Facebook-pagina kijken.
Rond 16:00 uur vertrekt Sinterklaas weer met zijn Pieten. Gelukkig slaapt hij in het Kasteel van Woerden, dus lukt het je
nou niet om Sinterklaas een handje te geven of ben je nog niet
klaar met wat je voor Sinterklaas gemaakt hebt, niet getreurd.
Op 1 december kan je Sinterklaas nog ontmoeten in Het
Klooster en je tekening of brief persoonlijk aan hem geven.
Voor kinderen die moeilijk langer kunnen staan of in een rolstoel zitten is er zowel in de haven als op het kerkplein een
mooie plek gereserveerd. Per kind mogen maximaal twee
begeleiders mee. Hiervoor moet je je wel even aanmelden.
Doe dit voor zaterdag 10 november door een mail te sturen
met daarin je naam en aantal personen naar
info@sintinwoerden.nl.
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24 november van 13:00 tot 16:00 uur
Op zaterdag 24 november vindt er een heus Pietenfestijn plaats in Woerden! Op deze dag zijn alle Pieten in de
stad te vinden om samen met de kinderen van Woerden
leuke, gekke en grappige activiteiten te doen. Via een
speurtocht door de stad kom je op allerlei plekken Pieten tegen waar je spelletjes mee kan doen, mee kunt
puzzelen of zelfs een selfie mee kan maken! Hoe goed
ben jij in kazen rollen en touwtrekken? Je kan ook je
tekening voor Sinterklaas (af)maken of de kleurplaat uit
deze krant inkleuren en gelijk posten in de grote rode
Sinterklaas-brievenbus! Ben jij goed in speuren en kan
je alle Pieten vinden?
In de Rijnstraat (tegenover Delifrance) is het startpunt.
Hier kan je je stempelkaart ophalen waarop de aanwijzingen staan waar je de Pieten kunt vinden. En de andere Pieten? Die helpen mee! Er lopen genoeg Pieten
rond die je maar al te graag helpen met zoeken. Als je
klaar bent mag je de stempelkaart weer inleveren bij het
startpunt en krijg je een mooie oorkonde mee naar huis!

24 november van 17:00 tot 18:00 uur
Vorig jaar introduceerden we
het allereerste Sint in Woerden boek. Een groot succes,
dat smaakt naar meer! Dit jaar hebben we daarom niet
één verhaaltje maar een hele verhalenreeks gemaakt;
De verhalen van Sint en Piet in Woerden. Een origineel
Sint in Woerden boekje met maar liefst 8 verhaaltjes
waarin Sint en Piet de hoofdrol spelen. Stuk voor stuk
vlotte, vaak grappige en voornamelijk heel herkenbare
verhaaltjes die zich -hoe kan het ook anders- afspelen
in Woerden!
Een Piet op de Koeiemart, Sinterkaas bij het Kaaspakhuis en het Romeinse schip in plaats van Pakjesboot
13?! Wil jij weten wat voor avonturen Sint en Piet allemaal hebben beleefd? Koop dan snel het boekje! De
verhalen van Sint en Piet in Woerden heb je al voor
€6,50 en is te koop in het Stadshart bij onder andere
Bloemenzaak A.V. Flowers, Boekhandel Bruna, Boekhandel De Kler, Drogisterij Stouthart en
Speelgoedwinkel Blik op Hout.
Slechts
Kijk op sintinwoerden.nl voor alle verkooppunten.
het ideale
schoencadeau!

€6,50

Sinterklaas en zijn Pieten vonden het verschrikkelijk
leuk om vorig jaar met de kinderen verhaaltjes te lezen
in de Bibliotheek van Woerden. Sinterklaas heeft de
directrice van de bibliotheek gebeld of er ook dit jaar
een avondje vrij is om dat weer te doen. Dat is gelukt!
Zaterdag 24 november, na de Pieten-doe-dag, zal Sinterklaas met zijn Pieten in de bibliotheek zijn. In kleine groepen lezen de Pieten verhaaltjes voor aan alle
kinderen die gekomen zijn. Ook Sinterklaas kan geen
genoeg krijgen van al die mooie verhalen, dus komt hij
bij elke groep even mee luisteren. Kom jij ook?
Om iets voor 17:00 uur ben je welkom in de bibliotheek
en kan je vast een plekje gaan zoeken rond de grote
stoel van Sinterklaas. Om 18:00 uur is het afgelopen en
gaat de bibliotheek dicht. Heb jij nog een leuk boek met
verhaaltjes over Sinterklaas of een lievelingsverhaal
over de Pieten? Neem je boekje mee, wie weet kiest
Piet jouw verhaaltje wel uit om voor te lezen!
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Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk in en maak kans op mooie prijzen!
De uiterste inleverdatum is 28 november. Je kunt de kleurplaat in de rode brievenbus doen bij Speelgoedwinkel Blik op Hout, tijdens
de Pieten-doe-dag op de binnenplaats bij de Petruskerk of stuur hem op naar: Sinterklaas, Rijnstraat 28, 3441 BT Woerden
Naam:
Leeftijd:
Straat- en huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail:
Telefoonnummer:

Prijsuitreiking kleurwedstrijd
De winnaars van de kleurwedstrijd kunnen hun prijsje
ophalen tijdens de audiëntie. Zij ontvangen hier persoonlijk
bericht over.
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1 december van 12:00 – 15:00 uur
Op zaterdag 1 december ben je van harte welkom om
Sinterklaas en zijn Pieten te ontmoeten in Het Klooster
in Woerden. Tussen 12.00 en 15.00 uur worden er workshops gegeven, wordt er geschminkt, is er een speurtocht en nog veel meer leuks!
Deze workshops kan je doen:
• Dans (vanaf 13.30 uur)
• Muziek maken op de iPad (vanaf 8 jaar)
• Instrumenten parade
• Percussie
• Muziek voor de allerkleinsten (tot 4 jaar)
Meer informatie? Kijk op kloosterwoerden.nl,
sintinwoerden.nl of de Facebook-pagina van Sint in
Woerden.

Heb je een brief geschreven, een verlanglijstje gemaakt of iets moois getekend voor de Sint en/of zijn Pieten? Dan kan je dit opsturen of in de speciale brievenbus
van Sinterklaas doen.
De brievenbus van Sinterklaas staat in de Speelgoedwinkel Blik op Hout. Het adres waar je post voor Sint
naartoe kunt sturen is:
Sinterklaas
Rijnstraat 28
3441 BT Woerden
Tijdens de Pieten-doe-dag op 24 november wordt de
brievenbus even verplaatst. Deze staat dan in de binnentuin van de Petruskerk. Natuurlijk mag je ook je tekening aan de Sint of aan een van de pieten geven tijdens
de intocht of audiëntie. Wil je een berichtje terug van de
Sint? Zet dan even je naam, adres, telefoonnummer en
e-mailadres op je knutselwerk.

Beste papa’s, mama’s, juffen, meesters, opa’s en oma’s,
Geniet jij ook altijd zo van de glunderende gezichten van de kinderen
wanneer Sinterklaas met zijn Pieten aankomt in Woerden?
Naast de jaarlijkse Sinterklaasintocht organiseert het Consulaat van
Sinterklaas in Woerden nog veel meer leuke en gave activiteiten
in aanloop naar pakjesavond. Zo is er een Pieten-doe-dag, een
voorleesavond en kunnen kinderen langs bij Sinterklaas tijdens de
Audiëntie. Hoewel het dankbaar werk is, vergt het organiseren van
evenementen van deze omvang ook veel inspanning.
Gelukkig kunnen wij ieder jaar rekenen op ruim 100 vrijwilligers, die
zich in vele vormen belangeloos inzetten. Maar dan zijn we er nog
niet; de activiteiten moeten ook gefinancierd worden. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die gemaakt worden omtrent veiligheid, audiovisueel materiaal en onderhoud van de kostuums. Wij zijn dankbaar
voor de financiële steun van onze trouwe sponsoren maar helaas
wordt het steeds moeilijker om onze begroting rond te krijgen.
Wil jij ons helpen het Sinterklaasfeest ieder jaar weer net zo
onvergetelijk te maken?! Word dan nú donateur van Sint in
Woerden!

7

Kijk op onze website sintinwoerden.nl voor meer
informatie

www.sintwoerden.nl

sintwoerden

sintinwoerden

#sintinwoerden

