16

Intocht Sinterklaas
in Woerden

23

Pieten-doe-dag

NOV.
2019

NOV.
2019

23
NOV.
2019

Voorleesavond in
de Bibliotheek

30

Audiëntie

NOV.
2019

Ik sta werkelijk te springen van blijdschap! Niet gewoon een
klein stukje in de lucht maar op een heuse trampoline! Nu
hoor ik jullie al denken.. Sinterklaas op een trampoline? Ja
zeker! Ik ben alvast wat aan het oefenen, net zoals de Pieten
hier. Overal waar ik kijk zie ik springende, rennende, rond
stuiterende Pieten. Want weet je lieve kinderen, in 2020 doen
de Pieten mee aan de Olympische Pietenspelen!
Is het niet fantastisch?! Al die sportieve Pieten willen straks
goed voor de dag komen. Ik kan niet wachten tot we straks
weer in Woerden zijn om jullie te laten wat ze allemaal kun

nen! Alhoewel.. Zie ik daar in de verte nu een Piet die hockey
speelt met een basketbal? En.. ojee.. wat doet de
Balletpiet nu met een hockeystick?! Dat gaat he
lemaal fout! Misschien kunnen ze hier en daar
toch nog wel wat training gebruiken..
Helpen jullie mee? Kijk snel op sin
tinwoerden.nl hoe en wanneer jij de
Pieten kunt helpen!
Sportieve groetjes van Sinterklaas

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 Speelgoed
winkel Blik op Hout. Het adres waar je post voor Sint
naartoe kunt sturen is:
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Sinterklaas
Rijnstraat 28
3441 BT Woerden

Natuurlijk mag je ook je tekening aan de Sint of aan een van de Pieten geven
tijdens de intocht of andere evenementen.. Wil je een berichtje terug van de
Sint? Zet dan even je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres op je
knutselwerk.
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Intocht 14:00
tot 16:00 uur

Op 16 november is het zover, dan komt Sinterklaas Woerden
weer binnen gevaren. Het feest begint om 13.00u in de
haven en op het Kerkplein, waar je kan komen dansen en
zingen tot Sint er is. Wil jij het allerbeste plekje zodat je Sint
en zijn Pieten goed aan kan zien komen, zorg dan dat je er
op tijd bij bent! Wij hopen dat Sinterklaas rond 14:00 uur zal
aankomen in de Haven waar de burgemeester hem welkom
zal heten in Woerden.
Eenmaal aangekomen stapt Sinterklaas op zijn paard Amerigo
om samen met de Pieten een rondrit door het Centrum van
Woerden te maken. De route eindigt op het Kerkplein. We
verwachten dat Sinterklaas daar rond 15:15 uur 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. Rond 16:00 uur vertrekt
Sinterklaas weer met zijn Pieten naar het kasteel.

Route
De route die we dit jaar lopen is hetzelfde als vorig jaar.
Hieronder zie je de route die de Sint neemt. Om de route extra
goed te bekijken (en alvast een mooi plekje uit te zoeken) kun
je ook naar sintinwoerden.nl of de Facebook-pagina.
Extra VIK-vak
Voor kinderen die moeilijk lang kunnen staan, in een rolstoel
zitten of om andere reden een rustig(er) plekje nodig hebben,
is er zowel in de haven als op het Kerkplein een aparte plek
gereserveerd. Per kind mogen maximaal twee begeleiders
mee. Hiervoor moet je je wel even aanmelden. Doe dit
vóór zaterdag 9 november door een mail te sturen naar
info@sintinwoerden.nl

De Pieten meed
oen aan
de Olympische Pi
etenspelen in 2020?
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In Spanje zijn de Pieten al druk aan het oefenen voor de
Olympische Pieten-spelen. In januari 2020 is het zover en
alle Pieten willen hier héél graag aan mee doen. Alleen wil
het nog niet zo heel goed lukken met sporten….. de Pieten
snappen er niets van.
Komen jullie de Pieten op zaterdag 23 november helpen
oefenen? Met jullie hulp kunnen de Pieten het aan het einde
van de dag hopelijk goed genoeg om mee te mogen naar de
Olympische Pieten-spelen!
Het centrum van Woerden wordt die dag omgetoverd tot één
groot sportevenement! Via een speurtocht door de stad kom

13:00 tot
16:00 uur

je op allerlei plekken Pieten tegen die hulp nodig hebben
bij diverse sporten. Alle grote en kleine kinderen kunnen
meedoen en misschien ontdek je zelf ook wel een sport die
je heel leuk vindt om te gaan doen!
In de Rijnstraat (op de bult, hoek Délifrance) is de start-finish.
Hier kan je je stempelkaart ophalen waarop de aanwijzingen
staan waar je de Pieten kunt vinden. Er lopen ook genoeg
Pieten rond die je maar al te graag helpen met zoeken. Als je
klaar bent mag je de stempelkaart weer inleveren bij de finish
en krijg je een mooie oorkonde mee naar huis!

er maar liefst 4 tra
iners
zijn om de Piete
n hierbij
te helpen?
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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.

verhalen komen tot leven:

voorleesavontuur

WIJ WENSEN IEDEREEN
EEN FIJNE PAKJESAVOND!

Elke laatste vrijdag van de maand
10:15 - 11:00 uur
Bibliotheek Woerden
Vanaf 2 jaar

GRAFISCH ONTWERP
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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 23 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
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17:00 tot
18:00 uur

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!

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? Vind je het ook zo gezellig om de Pieten tegen te
komen in de stad?
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.
Je Sint en zijn Pi
Denk bijvoorbeeld aan de kosten
eten kan
spot ten in de ha
die gemaakt worden omtrent
ven,
de stad en de
veiligheid, audiovisueel materiaal
bibliotheek?
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!
Kijk op onze website sintinwoerden.nl voor meer informatie.

Na een succesvolle introductie vorig jaar lopen er dit jaar maar liefst 2
Glutenvrije Pieten mee met de intocht in Woerden. Zo kunnen kinderen
met bijvoorbeeld een glutenintolerantie ook zorgeloos genieten van de
intocht!
De Glutenvrije Pieten kan je herkennen aan een (rug)zakje met het
glutenvrije logo erop. Zorg jij ervoor dat deze Piet goed kan zien dat jij
glutenvrije pepernoten wil? Download dan de kleurplaat voor op je muts
op sintinwoerden.nl of vraag aan je vader, moeder, grote broer of zus of
ze jou hiermee willen helpen.
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Op zaterdag 30 november ben je van harte welkom om
Sinterklaas en zijn Pieten te ontmoeten. Heb jij Sinterklaas
altijd al een hand willen geven of wil je een leuke foto met
hem maken? Ben jij fan van alles wat met Sinterklaas te
maken heeft? Kom dan gezellig langs!
Vanaf 12:00 uur vinden er allerlei leuke activiteiten plaats in de
stad. Zo kan je cakejes versieren en is er leuke vossenjacht.
Deze dag is het moment om bij Sinterklaas langs te gaan, hij
heeft zijn eigen kleine paleisje ter hoogte van de Kruisstraat
(tegenover Luciano). Tijdens de audiëntie kan je dus ook je
laatste verlanglijstjes inleveren of je eigen gemaakte tekening
persoonlijk aan Sinterklaas geven.
Kortom een bruisende middag vol van Sint en zijn Pieten!
Prijsuitreiking kleurwedstrijd
Heb jij de mooiste kleurplaat gemaakt? Dan kan je je prijsje
ophalen in de grote zaal bij Plein 7. Prijswinnaars ontvangen
hier persoonlijk bericht over.

12:00 tot
15:00 uur

Wil je hier meer informatie over de audiëntie? Kijk op
sintinwoerden.nl of bezoek de Facebook-pagina van Sint
in Woerden.

Sint & Piet alle hu
lp
van jullie kunnen
gebruiken?

Volgend jaar ook in deze krant? Neem dan contact op door te mailen naar
sponsoring@sintinwoerden.nl en laat je informeren over de mogelijkheden.

G.D. Smit
alu-hallen | pagode tenten | podia | marktkramen

WWW.TENTOP.NL
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Kruimeldeeg:

150 gram koude boter, in kleine blok
250 gram (volkoren) speltmeel
1 tl bakpoeder
150 gram suiker
1 el koek- en speculaaskruiden
Rasp van een ½ sinaasappel
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Snuf zout

Vulling:
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100 gram blanke marsepein, in blok
1 tl speculaaskruiden
Rasp van een ½ sinaasappel
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Naam: Pietje van de Zwemband
Beroep: Zwemcoach & Pietentrainer
Specialisme: Band versterken
Motto: Als je niet in je geld kan zwemmen doe het dan in
het water
“Bij mij geen koudwatervrees, ik kijk er ontzettend naar uit om
de Pieten in Woerden te begeleiden tijdens hun voorbereiding
van de Olympische Pietenspelen. Het voelt als een warm
bad. Net als thuis in Spanje. Ik werk me een slag in de rondte
maar tussen het pakjes inpakken door neem ik vaak een
frisse duik in de zee. Dat vin ik heerlijk! In Woerden gooi ik de
Pieten echt niet zomaar in het diepe, ik ga mijn uiterste best
doen; dat is immers mijn baan!”

Naam: Sabrina Pietman
Beroep: Voetbalcoach
Specialisme: Samenwerken
Motto: Meedoen is belangrijker dan winnen
“Laat ik aftrappen met mezelf even voor te stellen, ik ben
Sabrina Pietmans en ik ben Pietentrainer. Tijdens een training
zoek ik het een-tweetje met de Pieten om ze te helpen tijdens
de Olympische Pietenspelen. Dit doe ik door de lijntjes strak
te houden zodat ze zichzelf niet buitenspel zetten. Ik weet wat
de Pieten doormaken als ze de beslissende penalty moeten
nemen, dit kan het verschil tussen winnen of verliezen zijn.
Maar let op, meedoen is belangrijker dan winnen! Want
winnen is voor even, Piet ben je voor heel je leven!”

met je telefoon om het liedje meteen
te luisteren. Draai hem zo vaak af
als je wilt en zing tijdens de intocht
lekker mee
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Pencilpoint geeft vorm aan de Sinterklaaskrant

Utrechtsestraatweg 2 | 0348 - 48 17 49 | info@pencilpoint.nl | www.pencilpoint.nl
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www.sintwoerden.nl

sintwoerden

sintinwoerden

#sintinwoerden

