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Lieve kinderen van Woerden
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het EIN-DE-LIJK zo

Natuurlijk zijn jullie ook uitgenodigd om mee te feesten! Trek

Wij kunnen niet wachten om jullie allemaal weer te zien en

Enne.. niet vertellen aan Sinterklaas hè? De surprise party is

ver; dan komen wij samen met Sinterklaas aan in Woerden!
samen te gaan feesten op Sints Surprise Party. Ik hoor jullie
denken… komt er een Surprise Party? Jazeker! Dit jaar
willen alle pieten een groot verjaardagsfeest geven voor
Sinterklaas. Wij willen hem namelijk gaan verrassen!

je feestoutﬁt aan en neem je slingers en ballonnen mee.

ons geheimpje. Niet verklappen!

Feestelijke groetjes van de pieten

Alleen wat moeten we daar allemaal voor regelen? Ballonnen
en slingers misschien? Een feesttent, swingende muziek en
taart? De pieten moeten nog veel doen.

Komen jullie ons helpen om het verjaardagsfeest voor
Sinterklaas te organiseren? Kijk snel op www.sintinwoerden.nl
hoe en wanneer jij ons kan helpen.

Post

Heb je een brief geschreven, een verlanglijstje gemaakt of iets moois
getekend voor Sinterklaas en/ of zijn pieten? Dan kan je dit in de

brievenbus van Sinterklaas doen! Deze speciale brievenbus is rood

en komt, na de Sinterklaasintocht, bij Speelgoedwinkel Blik op Hout te
staan.

Natuurlijk mag je ook je tekening aan Sinterklaas of aan één van de

pieten geven tijdens de intocht of andere evenementen. Sinterklaas is
dol op al jullie mooie kunstwerken!
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Hij komt, hij komt!
12
NOV.
2022

14:00 tot
16:00 uur

Op zaterdag 12 november is het zover! Dan komt Sinterklaas,

samen met zijn pieten, Woerden weer binnen gevaren!

Route

hekken van de route om vol verwachting uit te kijken naar

genoeg ruimte heeft om Sinterklaas en zijn pieten te kunnen

Om 13.00 uur is iedereen welkom in de Haven en langs de
de komst van Sinterklaas. Om 14.00 uur begint het feest op
het Kerkplein met de dansers van Dance Academy Woerden

en om dezelfde tijd hopen wij dat Sinterklaas met zijn pieten
zullen aankomen in de Haven.

Na een woord van welkom door de burgemeester stapt
Sinterklaas op zijn paard Ozosnel, om samen met de pieten,

een rondrit door het Centrum te maken. De route eindigt op
het Kerkplein. We verwachten dat Sinterklaas daar rond 15:15

uur zal zijn waar hij er, samen met de pieten en aanwezige

De route die we dit jaar lopen is speciaal gekozen dat iedereen
zien. Op www.sintinwoerden.nl kan je de route bekijken.
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 in de haven een aparte plek gereserveerd. Per kind

kunnen er maximaal 2 begeleiders mee. Wil je in het VIKvak? Stuur dan vóór woensdag 9 november een mail naar
info@sintinwoerden.nl om je aan te melden.

kinderen, een groot feest van maakt. Rond 16:00 uur vertrekt
Sinterklaas met zijn pieten naar het kasteel.

Uw warmtepomp leverancier

Wij zijn op zoek naar monteurs

Voor iedereen
iets zoets

BIJ MIDAS
www.midasrestaurant.nl
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19
NOV.
2022

13:00 tot
16:00 uur

Pieten-doe-dag
In Spanje zijn de pieten al heel druk met de voorbereidingen

en de organisatie van Sints Surprise Party. Nog héél even en
dan is het zo ver en gaan we met z’n allen de verjaardag van

Sinterklaas vieren. Alleen willen de voorbereidingen nog niet
zo heel goed lukken… de pieten hebben hulp nodig.

Komen jullie de pieten op zaterdag 19 november helpen?
Met jullie hulp gaat het ZEKER lukken om op tijd alles klaar te

hebben voor het grote surprise feest! Het centrum van Woerden

wordt die dag omgetoverd tot één groot pietenfestijn! In de stad
kom je op allerlei plekken pieten tegen die hulp nodig hebben.

Zo kan je leren dansen, een cupcake maken en nog veel meer!
Alle grote en kleine kinderen kunnen mee doen.

In de Rijnstraat (op de bult, hoek Luciano) is de start. Hier
kan je een routekaart 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. Tot dan!

Hij is er weer:
Glutenvrije piet!
Ook dit jaar neemt Sinterklaas zijn glutenvrije pieten mee
naar Woerden bij zowel de intocht, Pieten- doe- dag als op

de Audiëntie. Zo is er voor ieder kind heel veel lekkers om
van te genieten!

De Glutenvrije pieten kan je herkennen aan een
(rug)zakje met het glutenvrije logo erop. Zorg
jij ervoor dat deze pieten goed kunnen zien
dat jij glutenvrije pepernoten wil? Download
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dan de kleurplaat voor op je muts via
www.sintinwoerden.nl.

Hier komt nog de echte
kleurplaat

Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk in en maak kans op mooie prijzen!
De uiterste inleverdatum is 22 november. Je kunt de kleurplaat in de rode brievenbus doen bij Speelgoedwinkel Blik op Hout.
Naam:
Leeftijd:
Straat- en huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail:
Telefoonnummer:

Prijsuitreiking kleurwedstrijd

De winnaars van de kleurwedstrijd
kunnen hun prijs ophalen tijdens
de audiëntie. Zij ontvangen hier
persoonlijk bericht over.
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Voorleesavond

19
NOV.
2022

17:00 tot
18:00 uur

Sinterklaas en zijn pieten genieten er altijd heel erg van om

Sinterklaas is er natuurlijk ook bij. Kom jij ook? Wanneer de

boeken voorlezen aan alle kinderen die dat willen! Tijdens

een plekje zoeken rond de grote stoel van Sinterklaas. Om

samen verhalen te lezen. Daarom zullen de pieten (prenten)
de voorleesavond op zaterdag 19 november ben je welkom

om te komen luisteren in de bibliotheek van Woerden.

deuren van de bibliotheek om 17.00 uur open gaan, kan je
18.00 uur is het voorlezen afgelopen.

Kom ook in actie
voor Sinterklaas
Geniet jij ook altijd zo van de glunderende gezichten van

Gelukkig kunnen wij ieder jaar rekenen op de inzet van

wachten op Sinterklaas en zijn pieten?

inzetten. Maar dan zijn we er nog niet; de activiteiten

de kinderen die vol verwachting in de haven van Woerden

Elk jaar organiseert het Consulaat van Sinterklaas een
grandioze Sint-periode met de Sinterklaasintocht en drie
aansluitende evenementen. Hoewel het dankbaar werk is,

vergt het organiseren van deze evenementen veel inspanning.
lekx-accountants.nl

ruim 100 vrijwilligers, die zich in vele vormen belangeloos

moeten ook geﬁnancierd worden! Denk bijvoorbeeld aan
veiligheidszaken, (aan)kleding en strooigoed.

Wij zijn zeer dankbaar voor 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?!
Ga dan naar www.sintinwoerden.nl
en doneer of word sponsor!

Carrière is leuk, maar balans
in je leven nog veel leuker!!
We zeggen het gewoon zelf; werken bij Lekx-Accountants is ontzettend leuk! Omdat wij ons
ervan bewust zijn dat werk maar één aspect van je leven is. En dat het fijn is als jij jouw werk
op een ontspannen manier kunt combineren met andere zaken die voor jou van belang zijn.
Probeer het eens! Welkom bij Lekx. Accountants in Het Groene Hart.
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Audiëntie

26
NOV.
2022

13:00 tot
15:00 uur

Op zaterdag 26 november ben je van harte welkom op Sints

lampen aangaan is het tijd voor de (kinder)disco en kunnen

Sinterklaas vieren! Met jullie hulp op de Pieten- doe- dag is het

swingen!

Surprise Party! Op deze dag gaan we de verjaardag van
vast en zeker gelukt om alle voorbereidingen op tijd te regelen.

Wil jij Sinterklaas graag feliciteren met zijn verjaardag? Heb je
zin om te dansen en swingen met de pieten? Trek je mooiste
feestoutﬁt aan en kom gezellig langs! Iedereen is welkom!

Het terras van Plein 7 (Kerkplein 7 te Woerden) wordt van
13.00 tot 15.00 uur omgetoverd tot feestlocatie. Als de

we de danspasjes laten zien die we geleerd hebben. Dat wordt

Sinterklaas is er natuurlijk ook bij en je mag bij hem langs gaan

om bijvoorbeeld je verlanglijstje in te leveren en/ of hem een

mooie tekening te geven voor zijn verjaardag. Het belooft een
schitterend feest voor Sinterklaas te worden!

Als de disco ten einde is, gaan Sinterklaas en zijn pieten nog
een rondje lopen door het stadscentrum. Komen jullie zwaaien?

PENCILPOINT GEEFT VORM AAN
DE SINTERKLAASKRANT

Hét reclamebureau in Woerden voor
design & online marketing
Utrechtsestraatweg 2 | 0348 - 48 17 49 | info@pencilpoint.nl | www.pencilpoint.nl
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Sponsoren

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