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Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum
Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk

Goede service
Kwaliteitsproducten
Aangesloten bĳ de Fleurop verzendorganisatie

Banketbakkerij Verhallen
Tollenstraat 17

4101 BD Culemborg
0345-512716

info@banketbakkerijkverhallen.nl
www.banketbakkerijverhallen.nl

Speculaas
Chocoladeletters van

A tot Z
Roomboter amandelstaven en letters
Roomboter saucijzenstaven en letters

Borstplaat room/mokka/chocolade
Marsepein van het varken

en leuke figuurtjes

Zwarte Piet brengt
 zaterdag 30 november

10.00 - 14.00 uur

een bezoek aan onze winkel!
Kom gezellig langs!
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Anthonie van Diemenstraat 28a - 4104 AE Culemborg Tel. 0345 - 505649  www.laminaatengo.nl  / www.vloerenenzoculemborg.nl

PVC
Laminaat
Marmoleum
Tapijt
Vinyl
Karpetten
Goed advies
Vakwerk

Genoeg keuze
Goed advies
Op voorraad
14% tot 40% korting



HALLO Lieve Kinderen van Culemborg
Wat een feest was dat zeg, 

het afgelopen jaar. En wat 
vonden we het leuk: We kregen 
ook deze zomer weer heel 
veel kaarten van Culemborgse 
kinderen “Lieve Sinterklaas, ik 
heb uw cadeautje meegenomen 
naar België…”… “Lieve 

Lego cadeautje opgegeten”. En 
“Lieve Sinterklaas, de Pepernoten 
waren van de zomer nog lekker”.

Ja, lekker! Vooral die pepernoten. 
Die zijn het hele jaar door lekker.  
Hier in Spanje hebben we nog 
veel meer soorten pepernoten. 
Zoals mandarijnen pepernoten, 
sinaasappelpepernoten, 
chocolade pepernoten, 
pepernotenpepernoten en nog 
meer van de heerlijke bruine 
versnaperingen. Ik heb begrepen 
dat jullie in Culemborg zelfs 
pepernoten pasta hebben. Lekker 
hoor.
Wat was het leuk afgelopen 
jaar. We hebben echt met z’n 

allen genoten van het heerlijke 
bezoek aan Culemborg. Overal 
waar we door de schoorsteen, de 
brievenbus en het sleutelgat het 
huis in denderden lagen wortels, 

en nog veel meer. Zo leuk. We 
nemen dat allemaal mee naar 
Spanje en hangen dat dan is de 
keuken, de badkamer, de gang, en 
zelfs in de slaapkamers. Zo kunnen 
we de hele dag terugdenken aan 
die leuke momenten in dat hele 
leuke Culemborg.
En daar gaan we dus alweer naar 
toe. Als je deze krant krijgt, nog 
een kleine twee weken en dan 
zijn we er. Maar we zijn dan al wel 
bijna in het land!

Net als vorig jaar meren we weer 
op zondag aan in Culemborg.
Ik hoop dat die aardige 
burgemeester er dan 
weer is, en zou de nieuwe  
kinderburgemeester er ook zijn?
Als we dan elkaar even de handen 
geschud hebben, dan ga ik daarna 

álle kinderen weer een handje 
schudden. Als Sinterklaas dan ‘s 
nachts weer in zijn bed ligt dan zie 
ik al die blije gezichten weer. Zo 
leuk!
En dan, als Sinterklaas in de 
week na de intocht overal wat 
schoentjes vult en dingetjes doet. 

Culemborg te bezoeken. We gaan 
zaterdag de 30e november eerst 
met een heleboel Pieten naar het 
Chopinplein en daarna gaan we 
naar Winkelcentrum Parijsch. Wat 
een feest is dat op de koopcentra.

paar dagen rust en dan moet 
ik écht overal cadeautjes gaan 
rondbrengen. Thuis bij jou, op 
scholen, bij opa’s en oma’s, bij 
ooms en tantes, bij de buren, echt 
overal.

En dan... dan gaan we met z’n 
allen weer terug naar Spanje.
Dat was nieuw het afgelopen jaar. 

de Pieten. Sinterklaas en de Pieten 
werden uitgezwaaid door een 
paar honderd kinderen en ouders.
Samen met het muziekorkest 
werden we begeleid naar de boot 
die al klaar lag in de haven.

Onderweg naar de boot hebben 
we nog heel veel Sinterklaasliedjes  
gezongen en toen gingen we weg.  

dat. Allemaal huilende kinderen 
op de kade in Culemborg. 
Sinterklaas moest ook wel een 
traantje wegpinken hoor. Ook de 
Pieten waren allemaal van hun 
stuk. Dit hadden we nog niet 
meegemaakt. Wat was dat een 
belevenis was dat!

Als je daar het afgelopen jaar niet 
bij bent geweest, dan moet je echt 
even komen kijken.

Als Sinterklaas zo’n beetje 
klaar met het uitdelen van de 
cadeautjes en de Pieten ook klaar 
zijn met hun taken, dan gaan we 

weer terug naar Spanje.
Op vrijdagavond, zo rond half 
zeven zijn we met z’n allen weer 
verzameld bij het Stadhuis.
Als iedereen er is, alle Pieten 
de weg naar het centrum weer 
hebben gevonden, dan gaan we 
weer weg met de boot. Onder 
begeleiding van het muziekkorps 
De Ferrystars gaan we dan weer 

we nog even afscheid van alle 
kinderen, papa’s, mama’s, opa’s 
en oma’s. En dan stappen we weer 
op de boot.

Máár... voor het zover is, gaan we 
eerst een groot feest vieren.

Zien we jou bij de intocht? 
Sinterklaas en de Pieten 
verheugen zich op het bezoek aan 
Culemborg. Tot de 24e!

Liefs De Sint
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Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheid
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culemborg.
wereldwinkel.nl

Onze 
cadeautjes

zijn (h)eerlijk 
en origineel 

De Fairtrade Winkel Culemborg



Sint maakt
weer tijd

voor Culemborg
Sinterklaas is onderweg naar Nederland!  
Op zaterdag 16 november komt hij aan in 
Apeldoorn. Dit jaar komt hij niet aan met 
de stoomboot, maar met de stoomtrein. 
Gelukkig komt de bootpiet mee. Want 
die moet ervoor zorgen dat de Sint vanuit 
Apeldoorn met de boot naar Culemborg 
komt. 

Dat duurt natuurlijk een paar dagen. 

24 november voet aan wal in de haven 
van Culemborg. Elk jaar zorgen duizenden 
mensen op de kade voor een warm 
welkom.  

Ik ben elk jaar weer benieuwd. Hoe gaat het 
met Sinterklaas? Wat vond hij van de trein? 
Of reist hij toch liever met de stoomboot? 
Zijn de pakjes veilig aangekomen? En 
hebben de pieten genoeg pepernoten 

maar vooral heel leuk.

alleen voor sta, maar hulp heb van de 

Met de vorige kinderburgemeesters lukte 

weer helemaal goed. Samen zorgen we 
ervoor dat het voor iedereen een feest 
wordt.
Dat feest hebben we ook te danken aan een 
enthousiaste groep mensen die de intocht 
regelt. Zij zijn daar maandenlang druk mee. 
Geweldig dat ze dit doen voor onze stad en 
de inwoners. Dank jullie wel!

Ik wens iedereen, en vooral alle kinderen, 
een mooi Sinterklaasfeest. 

Gerdo van Grootheest 
Burgemeester

de Kinderburgemeester van 
Culemborg

samen met de Burgemeester, 
Gerdo van Grootheest

Alles over de intocht op zondag 24 november
Bezoek Winkelcentrum Chopinplein
Bezoek Winkelcentrum Parijsch
Het Sinterklaas-logeerhuis
Een spannend Sinterklaasverhaal
Pepernoten TV

De kleurplaat
en meer leuke dingetjes voor Sinterklaas!

In deze Sinterklaaskrant:
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Voor al uw kadootjes gaat u naar De Kraanvogel

Welkom!

Open: di + za 10.00 – 17. 00  en  woe, do, vrij  13.00 – 17.00 uur
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg

bij ons van uw

voor ogen die

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
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STOFFENHUIS

MODE PER METER

Everwijnstraat 12
4101 CG Culemborg
Tel. 0345530226

stoffenhuislanghorst@kpnplanet.nl
facebook.com/stoffenhuislanghorst

LANGHORST
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Als het paard van Sinterklaas een keertje niet wil lopen..

dan neemt Sinterklaas vast en zeker een fiets van Dokman!

Altjid welkom,
onderhoud zonder afspraak!

Dokman Tweewielers is
Hofleverancier van

Sinterklaas!

U vindt bij ons een grote collectie kinderfietsen.



ZIJ MAKEN DE INTOCHT MOGELIJK!

GLUTENVRIJE PEPERNOTEN!! 
OOK TIJDENS DE INTOCHT

OP 24 NOVEMBER
KIJK OP PAGINA 11

KIJK OP PAGINA 11 VOOR INFORMATIE
OVER DE GLUTENVRIJE PIETEN!

Ieder jaar is het weer een hele uitdaging om 
de intocht van Sinterklaas tot een groot feest 
te maken. Sinterklaas vindt het zelf ook een 
groot feest om de Culemborgse kinderen 

stad tot vrijdag 6 december!

Culemborg is weer klaar om de Sint en zijn 
pieten te ontvangen en hun weer een mooie 

mogelijk gemaakt  door het Sintcomité, veel 
vrijwilligers, ondernemers en gemeente.

Enorm veel dank gaat uit naar diverse 
ondernemers die (vaak) belangeloos geld 
of goederen ter beschikking stellen aan het 

Sinterklaascomité. Het Sinterklaas comité is al 
vanaf de zomer druk om allerlei zaken goed te 
regelen voor de intocht.

Zo moeten we Sinterklaas van te voren al laten 
weten hoeveel kilo pepernoten we denken 
weg te gaan geven. En neem van ons aan, dat 
is een behoorlijke hoeveelheid.

Alleen al daarom is het geweldig 
dat een groot aantal bedrijven in 

in diverse vormen.

Naast de Pepernoten is natuurlijk nog veel 

vrijwilligers. Ieder jaar zijn we weer op zoek 

naar nieuwe vrijwilligers. Dus mocht je het 

gaan doen, dan kun je je aanmelden via de site 

downloaden vanaf de webiste
Dit jaar gaan we de leukste foto’s die gemaakt 
worden op de website plaatsen. Deze kun je 

wel leuk als je de foto’s (via de website) deelt 
met bijvoorbeeld Facebook.
Ook de foto’s van vorig jaar vind je op de site 

te bladeren.
We wensen iedereen een gezellige en leuke 

Het Sinterklaascomité

verenigde
ondernemers

Culemborg

RTGRTG
Reclame
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Markt 51  4101 BW Culemborg  Tel. 0345 - 512774
info@elands.nl
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Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

Dierenspeciaalzaak Van Diënsinds 1984 350 m2

Vierheemskinderenstraatje ���������� BV Culemborg - ���	���	��
��	�
dierenspeciaalzaakvandien@gmail.com

Voor u en uw huisdier, ook op pakjesavond!

Wist u dat wij:

-OOK BEZORGEN IN CULEMBORG EN OMSTREKEN

-GRATIS BEZORGEN

-UW ONTBIJT OF LUNCH KUNNEN VERZORGEN

-OOK HEERLIJK GEBAK EN VLAAIEN VERKOPEN

-ELKE DAG VERSE PRODUCTEN MAKEN

-PRODUCNTEN BEREIDEN UIT VERSE DEEGSTUKKEN EN DIT LATEN RIJZEN IN

ONZE RIJSKAMER

-PRODUCTEN ALLEMAAL ZELF BAKKEN IN UW BAKKER BART WINKEL

-U ELKE DAG MET EEN GLIMLACH HELPEN

-DE LEKKERSTE KOFFIE OF CAPPUCCINO SCHENKEN

-ALLES KUNNEN LATEN ZIEN OP WWW.BAKKERBART.NL

    Het team van uw Bakker Bart in Culemborg staat altijd voor u klaar

BAKKER BART
MARKT 6  4101BX CULEMBORG

0345-510510

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl
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topmerken
in huys.



Op zondag 24 november om 12.30 zullen er al diverse Pieten op, langs 
en bij de haven te zien zijn...om 13.00 uur zal Sinterklaas met nog 

niet met boot komt, dan start de intoch sowieso bij de Haven van 
Culemborg). De wijze waarop Sinterklaas in Culemborg aankomt zal 

Sinterklaas zal welkom worden geheten door de Burgemeester Gerdo 

Culemborg.

route die we gewend zijn.

De route die de Sint en zijn Pieten zullen gaan is Veerkade  - Veerweg  
- Havendijk  -  Tollenstraat. Sinterklaas zal dan afslaan naar de 

Oude Vismarkt en langs de Hema naar de Markt en wacht vervolgens 
daar Sinterklaas op.

Rond 14.30 uur zal Sinterklaas samen met onder andere de 
Burgemeester en de Kinderburgmeester op het bordes verschijnen. Daar 

er een paar toespraken. Na de toespraken start het Marktprogramma.

Natuurlijk is er na de toespraak volop de gelegenheid om Sinterklaas 
persoonlijk te begroeten, een hand te geven en natuurlijk ook om met 
hem op de foto te gaan!  Een groot deel van de foto’s die gemaakt 
worden vind je straks ook terug op de site WWW.SINTINCULEMBORG.

De Danspieten van Chantal van der Tuijn zullen ook de hele dag 
aanwezig zijn om de leukste Pietendansjes te laten zien.

En om de spieren een beetje los te maken kun je meedoen met 
de PietenGym van de SKPC of even lekker gaan springen op het 
Springkussen. Er is heel veel te doen, en er is nóg meer:

Er is verder natuurlijk volop muziek en gezelligheid!

DE ROUTE VAN DE SINT TIJDENS DE INTOCHT op 24 november
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gesloten
10.00-17.00
10.00-17.00
10.00-17.00
10.00-18.00
10.00-17.00

gesloten

Maak nu wel héél voordelig kennis
met de Snurkers.

- Pyjama’s, slaapshirts, slaapjurkjes en homeware

Bij aankoop van een dekbedovertrek een pyjama voor de halve prijs

Markt 2 - Culemborg - Tel. 0345 - 520686
WWW.CULEMBORGSBAKHUIS.NL

Geopend: maandag 13.30 - 17.30 dinsdag t/m donderdag 10.00 - 17.30 vrijdag 10.00 - 20.00 zaterdag 10.00 - 17.00 uur

VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

Bij ons heeft u keuze uit meer dan 30 verschillende 
woonprogramma’s en bankstellen in diverse sferen. 

Lekker ontspannen zitten? Maak een keuze uit ruim 
90 relaxfauteuils, probeer ze gerust uit. 

Bij Bradaal vindt u grote collectie boxsprings, 
ledikanten en schuifdeurkasten.

U vindt ons ook op bradaal.nl

Rolweg 21
4104 AC Culemborg
Tel. 0345 - 517400 - info@bradaal.nl

RUIM 6000 M2 WOON EN SLAAPPLEZIER

BIKOLAAN 22
4105 GH CULEMBORG

0345 569098
INFO@JESSIKASHAIRFASHION.NL
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Op zondag 24 november komt Sinterklaas weer 
naar Culemborg! 

Om 13.00 vaart de pakjesboot de haven van Cu-
lemborg binnen. Sinterklaas neemt weer heel 

dit jaar Glutenvrije Pieten meegenomen. De 
Glutenvrije Pieten hebben natuurlijk glutenvrije 
kruidnoten!

Je kunt de Glutenvrije Pieten herkennen aan hun 
kokspakken, want ja, zij hebben heel veel gluten-
vrije kruidnoten gebakken.

Hoe weet een Glutenvrije Piet nu welk 
kindje glutenvrij moet eten? 

Print deze tekening uit, kleur het mooi in en 
maak het vast aan je jas of muts. De Glutenvrije 
Pieten hebben zin om jou te ontmoeten!

Tot zondag 24 november bij de intocht! 

GLUTENVRIJ? KLEUR IN, KNIP UIT en PLAK EM OP!

I       GLUTENVRIJE PIET

Oh, kom maar eens kijken…  
 

wat ik bij de Gebaksjuwelier vind. 

Zoveel  lekkers 

van die goede Sint. 
 

Amandelstaven, speculaas, 

dat gaat er wel in bij die Pieterbaas. 

Chocolade en marsepein… 

www.glutenvrijgenieten.nl  - Schoolhof West 13 A - Culemborg 
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SINTERKLAAS
OP HET winkelcentrum CHOPINPLEIN op 30 november

Op zaterdag 30 november zullen Sinterklaas en zijn Pieten tussen 
11.00 uur en 13.00 uur een bezoek brengen aan het Chopinplein.

Sinterklaas en zijn Pieten brengen dan een bezoek aan de diverse 
winkels op het Chopinplein.
Rond elf uur worden Sinterklaas en zijn Pieten dan welkom geheten 
op het podium welke voor deze gelegenheid daar wordt neergezet. 

optreden verzorgen en wie weet mag jij zelf ook nog even mee 
komen dansen.

Natuurlijk kun je deze zaterdag met Sint en Piet, of met een van 

Verhagen Media weer hele mooie fotos’s. Een groot deel van deze 

winkelcentrum. Er is een quiz, een geweldige stormbaan en zelfs 
wordt er een Gladiatorengevecht gehouden. Als je goed je best 
doet, kun je deze zaterdag zelfs een echt Pietendiploma verdienen.
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WIN EEN LEUKE PRIJS MET DE KLEURPLAAT VAN SINTERKLAAS

Kun jij 
mooi

kleuren?
Verras Sinterklaas door deze leuke 
kleurplaat van Sint in Culemborg  

zo mooi mogelijk in te kleuren. De 
mooiste kleurplaten worden beloond 

daarmee iets leuks uitzoeken bij 
Boekhandel Tomey of Primera!!

intocht op zondag 24 november 
of lever deze vóór 28 november 

in bij:

Elands Body Fashion
Markt 51 - Culemborg

De prijswinnaars worden gebeld. 

Naam:

Telefoonnummer:

E-mail-adres:

Op zondag 24 november tussen 15.00 en 16.00 uur kunnen 
alle kinderen een lekker kopje chocolademelk halen bij 

de volgende horeca gelegenheden:

• Café Den Tollesteghe
• Bar Pallada
• Bakker Bart
• Andermaal
• ‘t Weescafe
• Brasserie ‘t Kasteeltje
• De Poortwachter
• Café restaurant De Luifel
• Lekkers a/d Lek.

GRATIS
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Burggraaf, keurslager
Zandstraat 6, 4101 EG Culemborg, 0345-51 25 09
info@burggraaf.keurslager.nl
www.burggraaf.keurslager.nl
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Lorem ipsum

Volop keuze uit de leukste collectie
dames- heren- en kinderschoenen

en Podologie
Markt 34 Culemborg Tel: 0345 - 531068

MAAK HET INBREKERS NIET TE MAKKELIJK!

VARKENSMARKT 6
CULEMBORG

WWW.DEURDESIGN.COM
INFO@DEURDESIGN.COM

GRATIS CHECK
VEILIGE WONING

* INBRAAK BEVEILIGING REPARATIE NA INBRAAK

* SLOTEN VERVANGEN SLEUTELS EN CYLINDERS

* DEUREN, RAMEN, KOZIJNEN EN GLAS

Bel voor een afspraak 0345 - 532911

DEUR
DESIGN

&

24

Primera Culemborg
Markt 44 • 4101 BZ Culemborg

Tel. 0345 - 51 46 66

PASFOTO
SERVICE
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www.f1-computers.nl

F1-Computers Culemborg
Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

reparatie
onderhoud

verkoop

�)��*$+��,,

kidswear

kidswear

kidswear

kidswear

1 item 10% korting
2 items 20% korting
3 items of meer 30% korting

Vanaf vrijdag 29 november:

Tollenstraat 4, 4101 BE Culemborg
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€10,-
€4,-

Oliebollenkraam van Arjaans -Eckelboom
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t/m 17 februari staan wij op het plein!

De échte
Oliebollen 15
Oliebollen 6

voor
voor

www.mondpluszorg.nl

Koopmansgildeplein 18
4105 TX Culemborg

0345 473 609
info@mondpluszorg.nl

•   Geen wachtlijst 
•   Avondspreekuur
•   Vaste behandelaar

Wat niet mag missen op je verlanglijstje… gezonde mond!
Lekker snoepen in deze maand, maar de extra zorg ook…
Je bent gratis* welkom om dit geweldige cadeau op te 
halen bij ons.

Onze PoetsPieten staan voor je klaar!
tot 18 jaar vergoeding uit basisverzekering

Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

Plusweg 1 //  XXXX XX // Plusstad // T: 0523 65 63 93(Naam) /
plus.nl

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. 
* De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op www.plus.nl/nergensgoedkoper.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Peijnenburg Gesneden 
ontbijtkoek
Alle pakken à 320-485 gram, 
combineren mogelijk 2.99 Page Toiletpapier

Origineel Pak 32 rollen of 
kussenzacht Pak 24 rollen 9.59

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105 TX Culemborg |    

plus.nl Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 10.00 - 19.00 

Sinterklaas met zijn Pieten bezoekt
Winkelcentrum Parijsch op zaterdag 30 november om 13.30

Persoonlijke aandacht 
en eerlijk advies

koopmansgildeplein 3 | 4105 tx  culemborg | tel 0345 535342
www.dierenkliniekparijsch.nl | info@dierenkliniekparijsch.nl

Koopmansgildeplein 3
4105 TX Culemborg

Maak een afspraak online op
www.dierenkliniekparijsch.nl

op               of               of

Of bel ons op
0345 - 53 53 42

Openingstijden
ma t/m vr: 8.30 - 18.00 uur

Buiten deze openingstijden zijn wij altijd bereikbaar voor 
spoedgevallen. Op het antwoordapparaat hoort u het 
telefoonnummer van de dienstdoende dierenarts.

Behandeling uitsluitend op afspraak

Diverse leuke sinterklaas activiteiten deze middag!

Spaar voor het  
goedgevulde
Boodschappenpakket.
•   Van zondag 27 oktober t/m zaterdag 1 februari 2020
•  Ontvang 1 spaarzegel bij elke 10 euro aan boodschappen* 
•  Lever je volle spaarkaart in en ontvang een gratis 

Boodschappenpakket t.w.v. 50 euro
•  Het pakket is goed gevuld met producten,  

een voucher voor gratis bezorging en een  
kortingsvoucher voor geweldige dagjes uit

Kijk voor meer informatie op 
plus.nl/boodschappenpakket

GRATIS
pakket

t.w.v.
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Op zaterdag 30 november vanaf ± 13.30 uur zullen Sinterklaas en 
zijn Pieten een bezoek brengen aan het winkelcentrum Parijsch 
in Culemborg. Wist je trouwens dat je bij diverse winkels op het 

Als Sinterklaas op het Koopmansgildeplein is, kun je je schoentje 
weer komen halen. En natuurlijk is er dan een leuke verrassing 

op het Koopmansgildeplein. Sinterklaas en zijn Pieten zullen 
deze zaterdagmiddag ook een bezoek brengen aan de winkels en 
uiteraard is het leuk om even met Sinterklaas en zijn Pieten op de 
foto te gaan. Tijdens het bezoek aan Winkelcentrum Parijsch maakt 

En heb je de kleurplaat uit deze krant ingeleverd?
Dan maak je kans op een leuke prijs. Je kunt ook een leuke prijs 
winnen door het SMS-spel te spelen in deze krant!

Heb je leuke foto’s van jou en Sinterklaas of de Pieten gemaakt?
We vinden het leuk als je die ook naar De Sinterklaaskrant stuurt:

Wie weet staat deze dan volgend jaar in de Sinterklaaskrant. 

SINTERKLAAS
OP het winkelcentrum parijsch op 30 NOVEMBER



20



21

SPOORZOEKEN MET SINTERKLAAS...de grapjas!
“Joris, Joris, Jooooris,” gillend rent Maartje 
de trap op, “wakker worden! Er zit een 
cadeautje in je schoen.” Maartje springt op 
zijn bed en trekt de deken van haar broer 
af. “Opstaan luilakbroer.” 
Joris grijpt zijn zusje beetje en trekt haar 
naast zich op bed. Hij begint haar te 
kietelen en Maartje giechelt. 
“Sto-hop,” ze kan bijna niet praten van het 
lachen, “ge…na-de!” 
Joris lacht en maakt een einde aan de 
kieteldood. Hijgend gaat Maartje achter 
hem aan de trap af, rechtstreeks naar 
de voordeur waar hun schoentjes op de 
deurmat staan. 
Uit twee schoenen steken rechthoekig 
pakjes. Ze wegen bijna niets, maar 
rammelen heel goed. “Lego, denk ik.” 

goed geraden. Ze gaan allebei gelijk aan de 
keukentafel met de Lego bouwen. Maar in 
het doosje van Joris zit een brief. 
“Wat heb je daar?” vraagt Maartje. 
“Het is een brief.” Joris vouwt hem goed 
open en begint te lezen. 
“Wat staar er, lees eens voor.” Maartje is 
heel nieuwsgierig, want je vindt niet vaak 
een brief in een doosje Legosteentjes. 
Ze is inmiddels naast Joris gaan staan en 
probeert mee te lezen. Maar de meeste 

Joris begint hardop te lezen. “Joris en 
Maartje.” begint hij. 
“Het is een brief voor ons!” Maartje springt 
op en neer, maar Joris legt zijn hand tegen 

verder met lezen. 
“Het is bijna pakjesavond. Ik heb een 
speurtocht voor jullie bedacht. Volg mijn 
aanwijzingen om jullie cadeaus te vinden.” 

van  sinterklaas te vinden. De brief eindigt 
met ‘Succes speurneuzen! Liefs van Sint’.
Ze kibbelen even over de aanwijzingen 

binnenkomt stopt Maartje de brief snel 
in de zak van haar ochtendjas. Ze willen 
papa en mama niets vertellen, want dan 
zouden ze misschien bang worden dat ze 
hun cadeaus niet vinden. Dat vinden Joris 
en Maartje zielig voor ze. Zij gaan de zak 
met cadeaus vinden voordat papa en mama 
erachter komen dat het verstopt ligt!

De eerste aanwijzing is heel makkelijk: Zoek 
daar waar auto’s over het water kunnen 
varen. 
“Eitje!” Zegt Maartje direct. “Dat is bij de 
pont.” 
De pont is vlakbij hun huis. Ze lopen na 
school een stukje om en zien de pont net 

maar dat maakt voor hun opdracht niet 
uit. Ze kijken tussen de rotsstenen naast de 
weg waar de pont aanmeert, in het gras en 
onder de prullenbak en het bankje. Er staat 
ook een soort theehuisje met betonnen 
bankjes, maar ook daar vinden ze niets.
“Hoe kan dat nou?!” Roept Joris 
teleurgesteld. 
Maartje aait hem over zijn arm. “We 
proberen gewoon eerst de andere 
aanwijzingen.” Dat vindt Joris een goed 
idee.
“Waarom zijn jullie zo laat?” Vraagt mama 
als ze thuiskomen. Ze horen uit school 
natuurlijk direct naar huis te komen. Dat 
weten ze heel goed. Maartje schrikt. Wat 
moeten ze nu zeggen? 
Maar Joris antwoordt snel: “Sorry mama, ik 
was mijn broodtrommel vergeten, dus zijn 
we nog even terug gegaan.” 
Mama zegt dat ze dat goed gedaan hebben 

duikt weg en probeert zijn haren weer goed 
te doen. Mama weet dat Joris het niet leuk 

vindt als ze aan zijn haar zit. Ze noemt hem 
dan een ijdeltuit. Toch doet ze het af en toe 
om hem te plagen.
Na de thee met chipjes gaan ze samen naar 
de kamer van Joris. Ze gooien een bak Lego 
om zodat het net lijkt dat ze aan het spelen 
zijn. 
“Er zijn op deze plek kippen, een 
ooievaarsnest en een grote stenen bank. 
Die bank, daar zou het wel eens kunnen 
liggen.” Leest Joris zijn zusje voor. Bij de 
kinderboerderij hebben ze kippen. En er 
staan ook bankjes. Maar volgens Maartje 
zijn er geen ooievaars. Zij kan het weten, 
want zij gaat er elke vrijdag na school met 
papa naar toe. Ze eten dan een broodje 
op het bankje bij de dwerggeitjes. Daarna 

bij haar durven te komen, aait de ze pony 

glijbaan naar beneden. Net zo lang tot het 

kinderboerderij kan niet kloppen. 

Ze weten het niet en proberen daarom de 
derde en laatste aanwijzing: Er ligt hier een 
schip in het zand.
“Een schip in het zand?” Herhaalt Maartje 
verbaasd. “Een schip hoort in het water!” 
“Dat klopt, wijsneus.” Zegt Joris, terwijl 
hij met zijn wijsvinger op haar neus duwt. 
“Maar ze gaan er ook wel eens uit om 
geverfd te worden en ik weet waar dát is.” 
Hij staat op en rent de trap af. “Mama,” 
roept hij, “Maartje en ik gaan even 
voetballen!” 
Mama kijkt op het hoekje van de deur 
van haar werkkamer. “Hebben jullie het 
speelgoed weer opgeruimd? Ik hoorde 
volgens mij de hele bak Lego omgekiept 
worden.” 
Joris schudt zijn hoofd. “Nee mama, maar 

Anders is het alweer donker buiten.” 
Mama kriebelt aan haar oor. Dat doet ze 

nog iets kan zeggen stormen ze naar buiten 
toe. Joris grist de bal uit de schuur mee en 
sprint de straat uit. Maartje probeert hem 
bij te houden, maar dat lukt natuurlijk niet. 

Hij is met de bal aan zijn voet supersnel, 
maar zonder bal echt niet in te halen. 
Joris staat om de hoek de bal hoog te 

telt hij. 
Zodra hij Maartje ziet vangt hij de bal op en 
samen lopen ze verder. Maartje ziet nu ook 
waar ze naar toe gaan. Voorbij de haven, 

veel boten op wielen. Hier staan ze totdat 
het weer voorjaar is. Maar toch klopt er iets 
niet, want Maartje ziet helemaal nergens 
zand.

Samen sluipen ze tussen de boten door om 
te zoeken. Ze vinden niets. Geen aanwijzing 
en geen schip in het zand. Alleen maar 
asfalt en staal. 
Joris hoort Maartje achter zich gillen. Hij 
schrikt ervan. Als hij zich omdraait ziet hij 
een lange man met een grijze baard en 

haar arm vast en kijkt boos naar hem. 
“Wat moet dat hier?” Bromt hij. 
“Ik uuh…, we…,” stamelt Joris, “We zoeken 
een schip dat in het zand ligt.” 
Daar moet de man heel hard om lachen. 
Zijn dikke buik schudt er helemaal van op 
en neer. 
“Jongen, voor een schip in het zand ga je 
maar naar de natuurspeeltuin. Hier hebben 
jullie niets te zoeken.” De man schudt zijn 
hoofd en zucht. “Wegwezen hier!” 

boten door en gebaart Joris dat hij achter 
haar aan moet. Snel maken ze zich uit de 
voeten.
“De natuurspeeltuin!” Roept Maartje, zodra 
ze het genoeg van de boten weg zijn. 
“Ja!” Antwoordt Joris enthousiast. Maar 
direct betrekt zijn gezicht. “Maar dat is 
veel te ver van huis. Daar kunnen we niet 
zomaar naartoe.” 
Maartje laat zich in het gras van het 
voetbalveldje zakken. “Waarom doet 
sinterklaas zo stom?” 

“Ik wil gewoon dat we allemaal onze 
cadeautjes krijgen.” Joris gaat naast haar 

Niet erg, want als ze niet vies thuiskomen 

voetballen. Hij slaat een arm om zijn zusje. 
“We verzinnen er wel iets op.”

De volgende ochtend staat Joris al vroeg 
naar het bed van zijn zusje. Zodra ze haar 
ogen opent begint hij te praten. “Ik weet 
waar de andere plek is! Het is het park. 
Echt, ik weet het zeker! Daar hebben ze 
kippen en andere vogels en er is daar een 
ooievaarsnest, weet je nog? Die zagen we in 
de lente in dat hele hoge nest.” 

dan?” Gaapt ze. Dan schieten haar ogen 
open. “Ja, natuurlijk, die hele grote, die 

Joris steekt zijn duim op en wenkt Maartje 
mee naar beneden. “We gaan broodjes 
halen bij de bakker. Voor papa en mama. En 

moeten wel snel zijn. Anders zijn papa en 
mama al wakker.” 
Ze sluipen naar beneden en schieten hun 
jas en laarzen aan. Gelukkig slaapt bijna 
iedereen nog, dus ze kunnen op hun aller 

park hebben ze geen geluk. Ze gaan erop 

door, maar zien nergens een boodschap 
van Sinterklaas. Even later komen ze met 
lekkere broodjes van de bakker en sombere 
gezichten de keuken weer binnen. Papa 

geperst.
“Ha lieverds,” zegt hij, terwijl hij ze allebei 

de bakker waren, heerlijk!”
“Maar wat kijken jullie sip. Waren de 

ook aan tafel en kijkt de kinderen één voor 
één aan. “Voor de draad ermee, wat is er 
aan de hand?”
Maartje zucht: “We kunnen de cadeaus 
voor pakjesavond niet vinden.” 
“Sinterklaas is stom!” roept Joris dan. Hij 
stampt heel hard op de grond. “We kunnen 
niets vinden en daarom krijgen jullie dus 
ook geen cadeautjes. En…” Mama legt een 
hand op zijn arm. Joris kijkt heel boos maar 

stopt met schreeuwen. 
Dan vertellen ze samen over de brief in het 
Legodoosje dat in de schoen van Joris zat 
en hun zoektocht naar andere aanwijzingen 
van Sinterklaas. Bij het stukje over de man 
bij de boten kijkt mama bezorgd en als 
ze vertellen dat ze net in het park waren 
zien ze papa’s boze blik. Maar het kan ze 
niks meer schelen, want ze hebben geen 
cadeaus en dat is veel erger.
“Nou, en de laatste plek is de 
natuurspeeltuin, maar daar durfden we 
écht niet alleen naar toe, papa!” Maartje 
schudt heel overdreven met haar hoofd om 
te laten zien hoe erg ze dat meent. 
“Veel te ver weg.” Zegt Joris zacht.
Papa vraagt om de brief van Sinterklaas. 
Hij wil weten wat er in staat, zodat hij eens 

zonder daar hem iets van te vertellen, dat 
kán toch niet?!
Vol spanning kijken de twee kinderen naar 
papa. Hij leest de brief. Hij leest hem wel 
drie keer hardop voor. Hij denkt heel diep 
na en Maartje en Joris durven niets te 
zeggen. Dan begint papa ineens te lachen. 
“Ik heb het opgelost!”
Joris en Maartje veren overeind. De stoel 
van Joris valt achterover met een klap op 
de grond. Hij merkt het niet eens. “Wát? 
Hoezo dan?” vraagt hij.
“Héél simpel!” glimlacht papa. “Er is één 
plek waar alle plekjes die Sint in deze brief 

Joris en Maartje zeggen niets. Ze begrijpen 
niet wat papa bedoelt. 
“Het is zelfs gewoon hier in huis te vinden,” 
vult papa aan. Maar Joris en Maartje kijken 
nog steeds niet begrijpend van papa naar 
mama. 
Mama glimlacht nu ook. “Lieverds, wat 
hangt er in het toilet aan de muur?”

Maartje grinnikt om zijn grapje, maar dan 
kijken de twee elkaar aan en beginnen ze 
heel hard te lachen. 

“De foto van de stad!” gilt Maartje en ze 
rent naar de wc. Op het toilet hangt een 

En net aan de rand van de foto zien ze de 

de foto een stukje van de muur en er valt 
gelijk een envelop achter vandaan. Maartje 

“Lieve Joris en Maartje, goed gedaan. Kijk 
dan nu maar snel onder jullie eigen bed!”
Ze rennen de trap op en stuiven hun 
kamertjes in. Bij allebei ligt een jute zak 
onder het bed. “Jippiiee!!” Joris trekt de 

“Gelukkig is het gelukt. Dank je wel 
Sinterklaas.”
Maartje pakt haar zak en gaat naar de 
slaapkamer van papa en mama. “Papa, jij 
moet jullie zak maar mee naar beneden 
nemen.” Zegt ze hijgend, omdat ze die 

Snel daarna is de huiskamer één grote 
puinhoop van cadeaus, cadeaupapier en 
pepernoten.

door Nelly Hofman
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ZAKELIJK DRUKWERK
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(WERK) KLEDING BEDRUKKEN
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...DAAaRr wordt aan de deur geklopt......‘ ‘ ‘

Alles over de
SINTERKLAASACTIVITEITEN

in Culemborg
Intocht: Zondag 24 november
EEN SPANNEND VOORLEESVERHAAL
KLEUREN VOOR SINTERKLAAS!

30 DECEMBER DE KOOPCENTRA EN 6 december de uittocht!

Centrum - chopinplein - WINKELCENTRUM PARIJSCH

Brasserie Het Kasteeltje is een prachtige plek midden op de markt
om even bij te praten en te genieten van

een heerlijk ontbijt,lunch of diner.
Het team van Brasserie Het Kasteeltje staat iedere dag

met liefde voor hun gasten klaar. 

T: 0345-549339 - E: info@brasseriehetkasteeltje.nl - Markt 30 4101 BX Culemborg
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Vrijdag 6 december, een dag na de verjaardag van Sinterklaas, gaan 
Sint en al zijn Pieten weer terug naar Spanje. Er zijn dan zakken 
vol speelgoed uitgedeeld, onwijs veel kinderen blij gemaakt en 

in de serre en de tuin van het grote pakhuis in Spanje. Maar ja... wel 
eerst nog even een paar dagen op de boot. Want je bent niet in een 
paar dagen in Spanje met de boot. Her en der in het land moeten er 
nog Pieten opgehaald worden en dat moet allemaal ‘s nachts!

Als bedankje voor alle mooie cadeautjes en surprises is het natuurlijk 
wel leuk als je Sinterklaas komt uitzwaaien. Sint en zijn Pieten worden 
uiteindelijk feestelijk binnengehaald en wat is er dan leuker dan 
hem ook feestelijk weer uit te zwaaien. Want hoe feestelijker hij 
uitgezwaaid wordt, hoe leuker Sinterklaas het vindt om volgend jaar 
terug te komen naar Culemborg.

We weten dat Sinterklaas vrijdag 6 december rond 18.30 het Oude 
Stadhuis in Culemborg gaat verlaten. Sinterklaas zal dan weer blij 
verrast zijn jullie allemaal te zien. Vorig jaar stonden jullie daar 
voor het eerst! De kinderen kunnen dan een lampion aansteken en 

in Culemborg.

voor alle kinderen in allerlei leuke kleurtjes. (En ja, ze zijn veilig!)

De Pieten zouden het helemaal leuk vinden als jij ook mee komt naar 

hoopt hij toch wel dat er een paar mensen zijn die even komen kijken.
Afgelopen jaar was Sinterklaas enorm verrast door het groot aantal 
kinderen. En dit jaar? Ben jij er dan bij op 6 december?
Iedereen is welkom!

VRIJDAG 6 DECEMBER - DE UITTOCHT VAN SINTERKLAAS
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