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Lekker 
puzzelen met 
Puzzelpiet.

De nieuwe 
vaarroute van 
de pakjesboot.

Politiepiet
en regeltjes
Om de intocht
van de Sint
goed te laten
verlopen heeft de
intochtcommissie
samen met 
Politiepiet wat 
huisregels opgesteld. 

Op onze website: 
sinterklaas
oudewater.nl zijn
deze na te lezen.
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Ja, je leest het goed. De Sint komt weer naar 
Oudewater! Maar dit jaar loopt toch wat anders 
dan gepland... De Wegwijspiet heeft namelijk 
besloten dat we dit jaar aankomen op de Markt, 
maar dat is zo makkelijk nog niet... 

Pakjesboot 11
Sinds jaar en dag 
komt de Sint aan 
in Oudewater op 
Pakjesboot 11. Maar nu 
hij de stad in vaart blijkt 
de boot te groot te zijn. 
Hij past de binnenstad 
niet in! Maar Sinterklaas 
en de Pieten hebben alle 
cadeautjes in kleinere 
bootjes overgeplaatst om 
zo toch in Oudewater 
te kunnen komen. 
Gelukkig maar.

Op de Markt
De Sint komt dit jaar 
om 13.45 uur aan op 
de Markt bij IJssalon 
Roberto. Vergeet dus 
niet tegen je papa en 

mama te zeggen dat 
hij dit jaar niet op het 
Gasplein aankomt!

Het Pietenhuis
Al 3 jaar genieten de 
Sint en Pieten zo van het 
slapen in Oudewater, dat 
ze ook dit jaar weer het 
Pietenhuis intrekken. 

Rond 14.30 uur krijgt de
Sint de sleutel van het 
Pietenhuis. Daar kunnen 
jullie met Sinterklaas 
op de foto en een kijkje 
nemen in het huis waar 
de Pieten wonen.

Nog meer nieuws
Dit jaar heeft Sinterklaas 
al vroeg contact gehad 

met Oudewater. Hij 
wilde nog iets extra 
speciaals doen.

Samen met de winkeliers 
van Oudewater kunnen 
jullie allerlei leuke 
Sinterklaas-dingen 
doen. Dit kan op een 
Pieten Plek. Hier 
kun je bijvoorbeeld 
grabbelen bij de slager, 
Pietendrankje melken 
bij de kaaswinkel en 
een Mijter knutselen bij 
de kledingwinkel. In 
totaal zijn er minstens 
20 verschillende 
activiteiten in de stad! 

Jullie krijgen op De 
Markt allemaal een 
stempelkaart met daarop 
alle Pieten Plekken. Zo 
weet je precies waar alles 
te vinden is. 

Het belooft een hele 
gezellige dag te worden! 
Sint kan niet wachten!

Lieve kinderen 
van Oudewater,

PROGRAMMA
13.00 uur
Live verslag door
Koert Westerman en 
Sjors van Zandwijk 
vanaf De Markt. 

13.45 uur
Aankomt op De Markt.
Pietendans met Studio 
Max Dance.

14.30 uur
Opening Pietenhuis 

vanaf 14.30 uur
Volop vermaak in 
de winkels van 
van Oudewater. 

PSSST...
Stop de kleurplaat in je schoen 
als cadeau voor Sinterklaas!als cadeau voor Sinterklaas!als cadeau voor Sinterklaas!

in oudewater

de

Ik heb het warme Spanje 
verlaten om naar 

Nederland te komen en 
natuurlijk naar Oudewater. 

Op zaterdag 23 november 
kom ik weer gezellig bij 

jullie op bezoek. 

Maar er is een verrassing, 
we komen niet aan op 

het Gasplein, zoals in de 
afgelopen jaren. We varen 
de stad in. Ja, hoe we dat 

gaan doen laat ik over 
aan mijn WegwijsPiet. Hij 
vertelde mij dat hij overal 

precies de weg weet. Sint is 
daar niet zo van overtuigd, 

maar de WegwijsPiet 
vertelde dat hij een TomTom 

heeft waar alle vaarwegen 
op staan. Ik heb hem gezegd 

dat ik op hem vertrouw. 
Afwachten dus... 

Ik hoop dat jullie op 23 
november allemaal in de 

stad staan met alle vaders 
en moeders en dat ik jullie 
al van verre hoor zingen. 

Dan hebben we de TomTom 
misschien niet eens nodig. 

Ook dit jaar mogen we in 
het Pietenhuis. Dat lijkt me 

weer heel gezellig. Ik neem 
extra veel Pieten mee. 

En…. Vergeten jullie de 
Facebookpagina niet te 

liken? Dan komt alles goed. 

Ik vaar op dit moment op 
open zee, de golven hoog, 

maar de pakjesboot is groot. 
Dus er zijn geen problemen. 

Volle kracht vooruit!

Groetjes van Sinterklaas 



De Sint is
er bijna!
Maar wat moet ik
doen tot die tijd?

Hiernaast kun je
vanaf de landelijke
intocht aftellen
hoeveel nachtjes je
nog moet slapen
voordat de Sint
naar Oudewater
komt.

7 
nachtjes 
slapen

3 
nachtjes 
slapen

4 
nachtjes 
slapen

6 
nachtjes 
slapen

2 
nachtjes 
slapen

5 
nachtjes 
slapen

1 
nachtje 
slapen

Nog
maar

Komt u met een kind dat slecht ter been of 
rolstoelgebonden is, laat het ons even weten via 
info@sinterklaasoudewater.nl. Dan zullen wij 
kijken of we een mooi plekje voor hem of haar 
kunnen reserveren. Want ieder kind moet het 
goed kunnen zien, toch?

Waar zouden we zijn zonder hulp?
Sinterklaas kan veel, maar ook hij heeft af en 
toe wat hulp nodig. Dit jaar zijn er weer zoveel 
verenigingen, bedrijven en vrijwilligers die 
Sinterklaas en de Pieten helpen om er een 
fantastische dag van te maken. Zo wordt de 
dans dit jaar weer verzorgd door Studio Max 
Dance. En helpen de winkeliers van de NOVO 
om Oudewater weer iets gezelliger te maken. 
En vergeet al onze sponsoren niet! Zonder hen 
konden we niets beginnen.

Dus willen Sinterklaas en alle Pieten iedereen 
enorm bedanken die zijn of haar steentje heeft 
bijgedragen aan deze mooie dag.

Bedankt!

Hoi, ik ben Decoratie Piet en ik heb een idee: Wat als we dit jaar de 
Sint extra verrassen met zijn komst naar Oudewater! Hoe gaaf zou 
het zijn als heel Oudewater versiert is met mooie Sint vlaggen? De 
Sint gaat dit zeker fantastisch vinden! En hij weet meteen waar je 
woont, zo slaat hij je huis zeker niet over.

VIJF HUIZEN IN OUDEWATER KUNNEN CADEAUTJES WINNEN
Hang de vlag thuis op, maak een foto van jezelf met de vlag er op. 
Zet de foto op Facebook en tag @Intochtsinterklaasoudewater. 
De Sint kiest op 27 november de winnaars, zodat hij nog tijd heeft 
om iedereen te verrassen.  

Voor de papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en verzorgers; vanaf 
16 november zijn de vlaggen te koop bij The Readshop en Coop 
Heijmans. De vlaggen kosten € 7,50 per stuk en de opbrengst gaat 
naar Stichting Intocht Sinterklaas Oudewater om ook de komende 
jaren de intocht mogelijk te maken.

VOOR DE GROTE MENSEN

LAAT SINTERKLAAS ZIEN 
WAAR JE WOONT!
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NIEUWE VAARROUTE

START

Alle hulp is welkom!
Om volgend jaar Sinterklaas weer te mogen 

verwelkomen in Oudewater is uw steun hard nodig. 
Op de Markt bij de chocolademelkkraam staat een 

fooipot. Als u een paar euro's kunt missen (nee, 
geen chocolademunten) dan zou dat geweldig zijn!

U kunt natuurlijk ook uw donatie overmaken. 
Gebruik hiervoor onderstaande gegevens:

Stichting Intocht Sinterklaas Oudewater
NL11 RABO 0352 3454 70

o.v.v. donatie Intocht Sinterklaas Oudewater

Alvast enorm bedankt!

Extra activiteiten 
Op zaterdag 30 november kunnen jullie gezellig een 
Sinterklaasfilm kijken en na afloop dansen met de 

Pietendisco in Café de Kater! Deze activiteiten worden 
georganiseerd door de NOVO. Vanaf 13.30 uur zijn jullie 

allemaal welkom! Komen jullie ook?UITSTAPPLAATS


