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Vind je foto met 

Sinterklaas terug op onze 
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Ja daar is die weer, de enige echte Sinterklaaskrant.
Want ja, Sinterklaas is weer bijna in ’t land.
Dat kan maar één ding betekenen.
Dit jaar kunnen we weer op een leuke intocht rekenen! 
Alles is anders in deze tijd,
maar dat Sinterklaas komt is een feit.
De intocht ziet er dit jaar iets anders uit.
We verwelkomen de Sint namelijk aan Biesboschhaven Zuid. 
We hebben iets speciaals voor jullie bedacht.
Iets wat geen van jullie had verwacht.
Een heuse drive-thru,
zodat de Sint kan blijven zitten, anders wordt hij ook zo moe.
Met de kinders in de auto,
dan is het tijd voor een foto.
Zo verwelkomen we allemaal de lieve Sint en Piet.
Geloof me, dit wil je niet missen. Je weet niet wat je ziet!
Dan eindigen we dit gedicht,
met nog een laatste bericht.
Wees lief en denk aan elkaar.
Dat is toch waar dit feest om draait ieder jaar.

Sinterklaascomité & medewerkers 

Welkomstgedicht

VoorwoordVoorwoord
Beste kinderen,

Wat fijn dat Sinterklaas en zijn Pieten 
ook dit jaar weer naar ons land 
kunnen komen.
Jullie weten dat veel dingen op dit 
moment anders zijn dan anders 
omdat we allemaal rekening moeten 
houden met het coronavirus. 
Maar, gelukkig heeft de Sint, 
ongetwijfeld met hulp van zijn slimme Pieten, toch een 
manier gevonden om veilig naar ons land te reizen en 
ook naar Werkendam.

De grotere kinderen die al vaker een optocht hebben 
bijgewoond, weten wel dat de intocht van de Sint er dit 
jaar anders uitziet. 
Maar anders, wil niet zeggen minder leuk.

Nee, juist niet. Dit jaar kunnen jullie de Sint allemaal van 
heel dichtbij zien. Vanuit de auto kunnen jullie naar hem 
zwaaien, maar uitstappen kan ook als je dat durft. Ook 

de capriolen van de Pieten kunnen jullie van dichtbij 
bewonderen. Ik ben trouwens heel erg benieuwd of zij 
nog spannende avonturen gaan beleven.  

De organisatie heeft ontzettend haar best gedaan om 
Sinterklaas met zijn gevolg goed te kunnen ontvangen. 
Ik wil hen daar heel hartelijk voor bedanken en hen ook 
een groot compliment geven. 
Ook alle sponsoren wil ik hartelijk bedanken. Ook dankzij 
hen kan de Sint dit jaar weer naar Werkendam komen.

Ik wens iedereen heel veel plezier bij de intocht en na-
tuurlijk in de weken daarna als de Sint nog in ons land is.

En, als je misschien ook nog je schoen mag zetten, doe je 
er dan wat lekkers voor het paard in?

 
Burgemeester van Altena

p.s.  Zijn jullie ook al leuke knutselwerkjes aan  
het maken om aan de Sinterklaas te geven?

Egbert Lichtenberg
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Dit jaar hebben we een bijzondere 
intocht! Iedereen wordt namelijk 
verzocht, om met de auto te komen. 
Alleen op deze manier kun je de in-
tocht bijwonen. De intocht is een heuse Drive-Thru dit 
jaar. Daarvoor hebben we de volgende route beschikbaar:

We starten de intocht langs de Sijlweg, vervolgen daarna 
de Oude Beeck en vinden onze weg weer terug langs Bies-
boschhaven Zuid.

Op de kade van de Biesboschhaven zal de Sint alle kinde-
ren welkom heten. Sinterklaas zal de hele middag blijven, 
zodat er niet één kind wordt vergeten. Hier mogen de kin-
deren op aanwijzingen van de crew even uit de auto, om 
Sint en Piet te zien voor een foto. 
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Tijdens de intocht zullen foto’s worden 
gemaakt, die wij zullen plaatsen op 
onze social media en website. Mocht u 
daartegen bezwaar hebben, dan kunt 
u dat bij ons aangeven en wordt de 
desbetreffende foto verwijderd.

Sinterklaas Drive Thru

Programma

Locatie: Biesboschhaven Zuid

RouteRoute

Wij vragen u zich vóór 8 november aan te 
melden via de website, dan zijn wij en de 
Sint op de hoogte van jullie aanwezigheid. 

Zie de maan schijnt door de bomen.

Makkers staakt uw wild geraas.

‘t Heerlijk avondje is gekomen,

‘t avondje van Sinterklaas.

Vol verwachting klopt ons hart,

wie de koek krijgt, wie de gard.

Vol verwachting klopt ons hart,

wie de koek krijgt, wie de gard.

Er zijn een aantal dingen die van je worden 
verwacht, neem deze regels alsjeblieft in acht:

▶  Houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand. 

▶  Alleen in een auto is het mogelijk de drive-thru te 
betreden.

▶  Kom met één huishouden in één auto.

▶  De leeftijd om op de foto te mogen (en dus uit de auto te 
komen) is max. 10 jaar.

▶  Er mag op aanwijzing van de crew één ouder mee voor 
het foto moment.

▶  Bestuurder van de auto blijft ten allen tijden achter het 
stuur, zodat er genoeg doorstroom is.

▶  Volg alle aanwijzingen van de verkeersregelaars, 
crewleden en borden langs de weg op. 

Sint en Piet hopen jullie daar te ontmoeten.  
Ze kunnen niet wachten om alle kinderen  
weer te begroeten!

Aanmelding via: sinterklaaswerkendam.nl

VOL
=

VOL

(Intocht onder voorbehoud van de RIVM-maatregelen)
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Voorleesverhaal
De dag begon zoals alle andere dagen op 
het kasteel van Sinterklaas. Iedereen is druk 
bezig met de voorbereidingen voor de over-
tocht van Spanje naar Nederland. Want ja, 5 
december komt er weer aan en dat betekent 
dat alle zeilen bij moeten worden gezet. Er 
moet nog van álles gebeuren. De cadeautjes 
moeten nog worden ingepakt, er is nog een 
hele lading pepernoten nodig, Sinterklaas 
moet het grote boek met alle namen nog 
controleren én de stoomboot heeft nog een 
laatste lik verf nodig. Maar Sinterklaas maakt 
zich nergens zorgen over, want de Pieten zijn 
in topvorm en alles loopt op rolletjes. 

Hoofdpiet komt Sinterklaas zijn kantoor bin-
nengelopen. “Hallo Sinterklaas, bent u druk 
bezig?” “Ja Hoofdpiet, ik geloof dat we op 
het moment allemaal druk bezig zijn.” Hoofd-
piet knikt. “Ja ja, natuurlijk Sinterklaas, maar 
ik heb toch even een vraag. Heeft u tijd om 
mee te lopen langs alle Pieten? Dan contro-
leren we of alle werkzaamheden nog steeds 
goed gaan.” Samen lopen Sint en Hoofdpiet 
langs alle kamers waar de Pieten aan het 
werk zijn. Vanuit het niets verschijnt Nieuws-
gierigpiet. “Wat zijn jullie aan het doen? Mag 
ik ook meedoen? Kan ik helpen?” “Zucht” 
Hoofdpiet schudt zijn hoofd. “Nee, Nieuws-
gierigpiet nu even niet. Ga maar ergens 
anders helpen.” Sinterklaas en Hoofdpiet 
vervolgen hun weg. In alle kamers wordt hard 
gewerkt en het gaat allemaal perfect!

Later die dag maakt Hoofdpiet nog een ron-
de. Alles lijkt weer perfect, totdat hij inpakpa-
pier tussen een deur ziet zitten. “Hoe kan dat 
nou? Die deur zit altijd op slot”, denkt Hoofd-
piet. Eigenlijk weet Hoofdpiet zelf niet eens 
wat er achter die deur zit. Alleen Sinterklaas 
heeft er een sleutel van. Om Sinterklaas niet 
ongerust te maken gaat Hoofdpiet ’s avonds 
wanneer Sinterklaas slaapt stiekem het kan-
toor binnen op zoek naar de sleutel. “Hè 
vervelend, ik zie helemaal niets in het donker.” 
Op gevoel gaat Hoofdpiet op zoek naar de 
sleutelkast. Wanneer hij de kast vindt, doet hij 
zachtjes het deurtje open. Meteen schiet er 
een lichtje aan in de kast. Hoofdpiet schrikt. 
“Pfoe, nouja nu kan ik tenminste de sleutels 
zien.” Hij gaat alle rijen af. “Sleutel inpakka-
mer, sleutel keuken, sleutel lijstjeskamer”, 
mompelt Piet. Deze kamers kent hij allemaal, 
maar waar is dan de sleutel van die onbe-
kende deur? “Zal het dan een geheime deur 
zijn? Neee, dat kan niet. Sinterklaas heeft de 
sleutels van alle deuren in het kasteel!”, denkt 
Hoofdpiet hardop. Teleurgesteld en verward 
verlaat Hoofdpiet het kantoor en besluit te 
gaan slapen. Na nog even te hebben gepie-
kerd valt Hoofdpiet in een diepe slaap…

De volgende dag
Ook vandaag is het op het kasteel van Sin-
terklaas weer een drukte van jewelste. De 
stoomboot begint eindelijk weer een mooi 
kleurtje te krijgen, de voorraad pepernoten 
wordt steeds groter en Sinterklaas is al bijna 
klaar met het controleren van het grote boek. 
Hoofdpiet is deze ochtend vroeg opgestaan 
om iedereen een handje te helpen. De ge-
beurtenis van gisteravond was hij alweer bíjna 
vergeten, totdat hij langs gaat bij de Inpak-
pieten. De Pieten gaan daar als een razen-
de tekeer met het cadeaupapier. “Jongens 
jongens, wat is hier aan de hand?”, vraagt 
Hoofdpiet. Hij kijkt naar de grond die bezaaid 
ligt met allerlei kleuren inpakpapier, strikjes, 
lintjes en op de muren ziet hij zelfs glitter. “Wat 
een zooitje, het lijkt wel of hier een bom vol 
met cadeaupapier en lintjes is ontploft.” De 
Inpakpieten beginnen van alles door elkaar 
te roepen. “CADEAUS… WEG…INPAKPA-
PIER”, “Ho rustig! Zo begrijp ik er toch niets 
van!”, roept Hoofdpiet. Op dat moment duikt 
Nieuwsgierigpiet weer uit het niets op. “Wat is 
er aan de hand? Wat zijn jullie aan het doen? 
Kan ik helpen?” “Zucht, Nieuwsgierigpiet 
ga maar wat nuttigs doen”, zegt Hoofdpiet. 
“Ooh..” Teleurgesteld druipt Nieuwsgierigpiet 
weer af. “Nu wil ik toch wel eens precies we-
ten wat hier aan de hand is”, zegt Hoofdpiet 
met harde stem. “We begrijpen er helemaal 
niets van Hoofdpiet. Het lijkt wel of de pak-
jes steeds terug blijven komen.” “Ja! Steeds 
wanneer we denken een cadeau te hebben 
inpakt, staat datzelfde cadeau er de volgende 
dag weer. Er komt letterlijk geen eind aan!”, 
roept één van de Pieten.” De paniek begint 
toe te slaan. “Zo zijn we nooit op tijd klaar 
voor pakjesavond. Hoe moet dat nu?” “Ja we 
moeten wel genoeg pakjes hebben voor alle 
kinderen.” “Misschien moeten we dit jaar dan 
maar een aantal kinderen overslaan.” “Dát 
gaat absoluut niet gebeuren”, klinkt ineens 
een zware stem. De Pieten schrikken, want 
ineens komt Sinterklaas binnenlopen. “Vertel 
mij maar eens haarfijn wat hier aan de hand 
is, want een 5 december zonder pakjes dat 
gaat natuurlijk niet gebeuren!” Hoofdpiet legt 
uit wat er aan de hand is met de cadeautjes. 
“We begrijpen echt niet hoe dit kan Sin-
terklaas.” “Hmm, en jullie weten zeker dat 
deze pakjes gisteren nog waren ingepakt?”, 
vraagt Sinterklaas bedenkelijk. Dan herinnert 
Hoofdpiet zich ineens de geheimzinnige deur 
met het stukje inpakpapier. Snel neemt hij 
Sinterklaas mee naar de deur en legt uit wat 
hij de vorige dag heeft gezien. “Tja, deze deur 
wordt eigenlijk nooit gebruikt”, zegt Sinter-
klaas. Opnieuw zoekt Hoofdpiet naar de sleu-
tel van de deur, dit keer samen met Sinter-
klaas. Weer is er geen sleutel te vinden. Dan 

heeft Sinterklaas een idee: “Misschien weet 
Nieuwsgierigpiet het, hij is altijd overal van op 
de hoogte toch?” “Hoorde ik mijn naam?” 
Nieuwsgierigpiet verschijnt om het hoekje 
van de deur. “Ah kijk, jou hadden we net no-
dig”, zegt Sinterklaas. “Heb jij misschien iets 
opgevangen over een ontbrekende sleutel?” 
“Uhmm”, begint Nieuwsgierigpiet aarzelend. 
“Bedoelen jullie misschien de sleutel van de 
deur die altijd dicht zit?” Hoofdpiet begint 
zijn geduld te verliezen. “Ja, die bedoelen we 
zeker!” Nieuwsgierigpiet deinst terug. “Nou 
nou, laten we allemaal maar rustig blijven hè, 
dat lijkt me het beste”, zegt Sinterklaas. Dan 
pakt Nieuwsgierigpiet de sleutel uit zijn zak 
en vraagt: “Deze sleutel misschien?” Sinter-
klaas en Hoofdpiet kijken eerst elkaar en dan 
Nieuwsgierigpiet vragend aan. “Oké”, zucht 
Nieuwsgierigpiet, ik zal alles uitleggen.

“Ik vind cadeautjes zo leuk en ik wil altijd we-
ten wat er in een pakje zit”, begint Nieuwsgie-
rigpiet schuldig. “Bovendien wil ik altijd zeker 
weten dat het juiste pakje naar het juiste kind 
gaat. Maar altijd word ik overal weggestuurd, 
omdat iedereen mij te nieuwsgierig vindt. 
Maar ik wil alleen maar helpen! Daarom neem 
ik de ingepakte pakjes stiekem mee. Dan ga 
ik door de geheime deur om daar de pakjes 
uit te pakken. Maar ik doe dat echt alleen 
maar om er zeker van te zijn wat erin zit en 
dan leg ik ze altijd weer op de juiste plek 
terug!”, eindigt Nieuwsgierigpiet zijn verhaal. 
Even is het stil. Dan roept Hoofdpiet boos: 
“Weet je wel hoeveel extra tijd dit ons kost!” 
“Rustig Hoofdpiet”, zegt Sinterklaas. “Boos 
worden heeft geen enkele zin.” Jammerend 
zegt Nieuwsgierigpiet: “Nee, maar Hoofdpiet 
heeft gelijk, ik veroorzaak alleen maar pro-
blemen en ik ben een last voor iedereen.” 
Nou, nou, dat valt reuze mee. Als de Pieten 
jou niet hadden weggestuurd, maar hadden 
laten helpen was er niets aan de hand ge-
weest”, zegt de Sint streng. “Sinterklaas heeft 
gelijk”, vindt Hoofdpiet. “Sorry dat ik zo boos 
tegen je deed Nieuwsgierigpiet. Voortaan zal 
ik je altijd laten helpen.” Sinterklaas vervolgt: 
“Ga nu maar gauw je excuses aanbieden 
aan de Inpakpieten.” Nieuwsgierigpiet zoekt 
de Inpakpieten op en vertelt wat hij heeft ge-
daan. “Sorry dat ik zo vervelend 
ben geweest, ik bedoelde het 
allemaal niet zo.” De Inpakpie-
ten begrijpen het. “Het spijt ons 
ook dat we je niet lieten hel-
pen.” Sinterklaas voegt zicht bij 
de Pieten. “Fijn dat het allemaal 
is opgelost. Dan gaan we nu extra 
hard aan de slag om alle pakjes op 
tijd klaar te hebben voor 5 december. 
En Nieuwsgierigpiet… jij helpt mee!” 

Sinterklaas en het pakjes mysterie

Voorleesverhaal



Omdat zelf maken zoveel leuker is...
Haak- en
breiwol

HOOGSTRAAT 64  |  TEL.: 0643–113857

Stoffen en 
fournituren PROFESSIONELE GELUIDS-

APPARATUUR VOOR UW
➜ WORKSHOPS   ➜ CLINICS

➜  HIPPISCHE EVENEMENTEN

➜ BEDRIJFSACTIVITEITEN

VOOR MEER INFO:  06-18097056   LPDEBRUIN74@GMAIL.COM

LICHT EN GELUIDSVERHUUR

DIVERSE DRIVE-INN SHOWS

DJ’S EN GELUID, BRUILOFTEN, 
PERSONEELS- EN VERJAARDAGSFEESTEN

Hulsenboschstraat 18D, Werkendam Telefoon 0183- 510449 www.versteegkeukens.nl

Hoogstraat 80  |  4251 CN Werkendam  |  Tel: 0183-501594  |  E-mail: info@slagerijvdheuvel.nl

SLAGERIJVDHEUVEL.NL

Klaar voor de feestdagen? 

Bestel op tijd en 
voorkom teleurstelling!

Geef een 
leuk cadeau!

Ambachtelijke 
worstletter 
of rollade

Beyerinckweg 5 I 4251 LP Werkendam 

Tel. 0183-301 940 I maksordiving.com

Aan alle kinderen
Op 14 november komt Sinterklaas weer aan in Werkendam.
Hij vond het wel een goed idee, dat ieder kind een schoentje mee nam.
Geef je schoentje aan Sinterklaas tijdens de intocht,
Dan zorgt hij dat er een cadeautje voor je wordt uitgezocht.
Daarom mogen alle kinderen dit schoentje kleuren,
daarna mag je hem uit de krant scheuren.
Of netjes knippen, net wat je leuk vindt.
Vul wel alles in, dat is handig voor de Sint.
Van wie het schoentje is, kan hij anders niet weten.
Het schoentje moet ook worden vastgeplakt niet te vergeten!
Dan wordt hij goed gevuld door Sint en Piet.
Houdt daarna goed in de gaten of je je schoentje ergens ziet.
Op 5 december is hij namelijk te vinden op de Hoogstraat.
Zoek in alle winkels om te zien of hij daar ergens tussen staat!
Kijk vooral ook even op onze Instagram en Facebook,
Dat scheelt je een hele hoop gezoek.
Daar verschijnen een heleboel tips,
Om erachter te komen waar je schoentje is. 
 

SchoentjeSchoentje

Naam .....
......

......
......

......
......

......
......

......
.

Leeftijd .....
......

......
......

......
......

......
......

....

Telefoonnummer .....
......

......
......

......
......

...

desclubvansinterklaas

des_club_van_sinterklaas



TERMINAL TRUCKS
Het meest complete
dienstverleningspakket!

Terminal Trucks Leasing B.V.
Van Randwijklaan 49
4251 VT Werkendam

+31 (0) 6 53 40 86 25
info@terminaltrucks.nl

www.terminaltrucks.nl

 
SPORTIVITY - Van der Kunstraat 4 - 4251 LN - Werkendam

 

www.sportivitywerkendam.nl
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Transvaal 42d, SleeuwijkTransvaal 42d, Sleeuwijk
                       Tel: 06 5331 0214                             Tel: 06 5331 0214      

Openingstijden
De la Rue Koffie & Zo
Woensdag 10:30 – 17:00Woensdag 10:30 – 17:00
Donderdag 10:30 – 21:00Donderdag 10:30 – 21:00

Vrijdag 10:30 – 21:00Vrijdag 10:30 – 21:00
Zaterdag 10:30 – 21:00Zaterdag 10:30 – 21:00

Koffie  
Lunch 
Diner

Ook verse 
producten uit 
onze automaat

www.campingdelarue.nl



GOUDEN NAALDGOUDEN NAALD
KLEDINGREPARATIE - SCHOENMAKERIJ - STOMERIJ - SLEUTELSERVICE

* ZEIL- EN TENTREPARATIE* ZEIL- EN TENTREPARATIE
* KLEDINGREPARATIE* KLEDINGREPARATIE
* SCHOENREPARATIE* SCHOENREPARATIE
* LEDERBEWERKING* LEDERBEWERKING
* SLEUTELSERVICE* SLEUTELSERVICE
* STOMERIJ* STOMERIJ

LIJNBAAN 6 • WERKENDAM • 0183-515777

ReceptpietReceptpiet
Sinterklaas Rocky Road met 
pepernoten en strooigoed

vernieuwend - betrokken - respect

Psychologische behandeling 
voor jeugd en volwassenen.

Raadhuislaan 2-051, 4251 VS Werkendam

Beatrixhaven 4b 
4251 NK Werkendam

Voor al uw tegels groot of klein, 
moet u bij De Tegelhandel zijn!

Sinterklaas Kapoentje,

gooi wat in m’n schoentje,

gooi wat in m’n laarsje.

Dank u, Sinterklaasje.

Sinterklaas Kapoentje,

gooi wat in m’n schoentje,

gooi wat in m’n laarsje.

Dank u, Sinterklaasje.

Cijfersint

●  350 gram chocolade in een smaak naar keuze. Of 350 
gram Funcakes Chocolade Melts.

●  Pepernoten
●  Strooigoed: tum tum, hartjes en schuipjes
●  Mini Marshmallows

En zo maak je het!
Doe de chocolade of de Chocolade Melts in 
een kom en laat het smelten. Dit kan door 
de kom een tijdje in de magnetron te zetten 
(maar dan wel tussentijds goed roeren, an-
ders verbrandt de chocolade!) of door het au 
bain marie te laten smelten. Ondertussen doe 
je de pepernoten, het strooigoed en de mini 
marsmallows in een schaal en dit roer je even 
door, zodat alles lekker door elkaar zit. Vet een 
bakblik in met boter of doe er bakpapier in.
Als de chocolade goed genoeg gesmolten is, 
doe je de pepernoten-mix er stap voor stap bij. 
Net zo lang totdat het stevig genoeg is en de 
chocolade niet meer echt vloeibaar is. Vervol-

gens giet je het in het bakblik. Je kunt de Sinterklaas Rocky Road 
eventueel nog extra versieren door er strooigoed overheen te strooi-
en, dat ziet er natuurlijk extra gezellig uti! Als je helemaal klaar bent 
met versieren, laat je het weer afkoelen. Ik zet het altijd een paar 
uurtjes in de koelkast (ook al weet ik dat dat niet goed is voor cho-
colade!), maar het kan natuurlijk ook gewoon op het aanrecht staan. 
Als alles weer hard geworden is, is het tijd om de Sinterklaas Rocky 
Road aan te snijden of te verbrokkelen. Extra tip voor deze Sinter-
klaas Rocky Road

Natuurlijk is deze Sinterklaas Rocky Road ontzettend lekker tijdens 
het Sinterklaasavondje. Maar dit is ook een heel leuk idee om de 
restjes van het Sinterklaas snoepgoed op te ruimen. Smelt in dat 
geval de chocoladeletters en mix dit met de overgebleven peperno-
ten en het strooigoed.



Hulsenboschstraat 16A1 – Werkendam - Tel. 06-2394 7272

UTILITEITSBOUW 
RENOVATIE

NIEUWBOUW

● CNC draaien / Frezen   ● Automatenwerk

Ir. Lelystraat 5
4251 LS Werkendam
T  +31 (0)183-304872
E  info@ankro.nl

- Kerstpakketten
- Geschenken

- Verhuur

www.kerstpakketten-professionals.nl

 

Gratis waardebepaling!

Info: www.vanderbrugge.nl 0183-678300Info: www.vanderbrugge.nl 0183-678300

Info: www.vanderbrugge.nl 0183-678300
Info: www.vanderbrugge.nl 0183-678300

Gratis waardebepaling!

Info: www.vanderbrugge.nl 0183-678300

Gratis waardebepaling!

Info: www.vanderbrugge.nl 0183-678300

Hij komt, hij komt,

de lieve, goede Sint.

Mijn beste vrind, jouw beste vrind,

de vrind van ieder kind!

Mijn hartje klopt,

mijn hartje klopt zo blij.

Wat brengt hij mij, wat brengt hij jou,

wat brengt hij jou en mij?

Wie zoet was, koek!

Wie stout was, krijgt de roe!

Hij komt, hij komt,

de lieve, goede Sint.

Mijn beste vrind, jouw beste vrind,

de vrind van ieder kind!

KleurplaatKleurplaat

O



Verse Friet
AMBACHTELIJKE SNACKS

Hoogstraat 39 - Werkendam
Tel. 0183-502388  

KOFFIE

Milkshake 
en Softijs

LUNCH
Belegde Broodjes

Wie wil er op z’n tijd niet even heerlijk 

relaxen!? En dat ultieme relaxen begint 

met een fauteuil die precies bij je past. In je 

eigen maat, de stijl die bij je past en in de 

uitvoering zoals jij die wenst.

We hebben een mooie, gevarieerde collectie 

relaxfauteuils in verschillende prijsniveaus 

staan. Ook fauteuils met een sta-op functie 

die eventueel direct leverbaar zijn. Kom dus 

gerust proef zitten en zie de mogelijkheden.

TIME TO RELAX

TITAN

www.devrieswerkendam.nl|www.devriestitan.nl

Armaris Bevrachtingen
wenst iedereen een 
gezellig Sinterklaasfeest

Ing. Blankenstraat 9-15 | 4251 NR Werkendam | Tel. +31 (0)88 276 2750
info@armarisbevrachtingen.nl | www.armarisbevrachtingen.nl

Ing. Blankenstraat 9-15 | 4251 NR Werkendam | Tel. +31 (0)88 276 2750
info@armarisbevrachtingen.nl | www.armarisbevrachtingen.nl

Ing. Blankenstraat 9-15 | 4251 NR Werkendam | Tel. +31 (0)88 276 2750
info@armarisbevrachtingen.nl | www.armarisbevrachtingen.nl

Armaris Bevrachtingen

gezellig Sinterklaasfeest

Hoogstraat 97 - Werkendam - 0183-509414

Specialist in zonwering
  voor binnen en buiten!

Werkendam 
Bruningsstraat 17
4251 LA Werkendam
 0183 504 204

www.vanberchumzonwering.nl

Markiezen Rolluiken Raamdecoratie Zonwering

T

www.dewaalbv.nl

De (op)lossing
voor beton en milieu

De missie van Van den Bergh & Co is 

het ontwikkelen en produceren van 

beton losmiddelen die bijdragen aan 

betere arbeidsomstandigheden en een  

schoner milieu. Dankzij ons innovatieve 

karakter zijn we marktleider binnen 

deze specifi eke branche en blijven we  

voorop lopen in het door ontwikkelen 

van water gedragen beton losmiddelen.

Met onze persoonlijke benadering 

voorzien wij u op locatie van advies en 

instructies. Zodoende bent u met onze 

producten altijd verzekerd van zichtbaar 

betere kwaliteit.

Van den Bergh & Co B.V. 
Beatrixhaven 27  
4251 NK Werkendam

+31 (0)183 502 111 
verkoop@vdberghenco.nl
www.vdberghenco.nl
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B.V.

Bellezza
H U I D I N S T I T U U T

Kieboom
Werkendam

Administratie | Advies | Belastingen

B O U T I Q U E

LeDéfi
Hoogstraat 83b  
Werkendam  
0183 50 14 27

Rundergehakt 
2e pond GRATIS
GRATIS leverworstje 
bij aankoop van een hele grillworst kaas of naturel

 

  
Van Drunen Sloopwerken bv 

 

Vertrouwde zorg van uw apotheek 

Apotheek de Kruijf 

 

Vertrouwde zorg van uw apotheek 

Apotheek de Kruijf 

Van 
Oord

Vastgoed bv
Lijnbaan 6a 4251 Cs WErkEndam 
  t.0162 406332
    WWW.vastgoEdvanoord.nL

VerwerVen, exploiteren, 
ontwikkelen, Verkopen 
 en Verhuren Van 

• WinkELs 
• kantorEn 
• appartEmEntEn 
• WoningEn 
• vakantiEbungaLoWs

Van Wouwen
hair fashion

Hoogstraat 58, Werkendam
’t Rond 11 in Woudrichem

vanwouwenhairfashion@live.nl

0183-501552 ( Werkendam)
0183-307070 (Woudrichem)

dinsdag tot 20.00 geopend 

van wouwen:Placemats  2-7-2012  10:49  Pagina 1
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Maritieme betimmeringen en interieurbouw



Wek je eigen 
zonne-energie op! 

Met de zonnepanelen van Paans Installatiebedrijven 
wek jij zelf zonne-energie op en verminder je de 

CO2-uitstoot van jouw huishouden. De energie die de 
zonnepanelen op je eigen dak opwekken, 

verbruik je direct in huis. De aanschaf van zonnepanelen 
is een duurzame investering in de toekomst 

die zichzelf in 5 tot 7 jaar terugverdient.  

En zo draag jij bij aan een beter milieu!

U wilt graag zonnepanelen aanschaffen maar weet
niet goed wat het beste bij uw persoonlijke situatie past?

Wij geven vrijblijvend advies en begeleiden u graag bij uw aankoop!

Paans Duurzame Installatietechniek

 zonnepanelen@paans.nl        (088) 554 62 90   paans.nl

Thijs Timmermans Waardenburg B.V.   |   Filipsweistraat 9   |   4181 CH  Waardenburg   |   0418 - 745130

Ontdek onze wereld van exclusieve auto`s

t h i j s t i m m e r m a n s . c o m

Intocht 2019Intocht 2019



Scheepsschilder en schoonmaakwerk

Werkendam T. 0183-505160 / 06-53789372

THAKOER

Scheepsschilder en schoonmaakwerk

Werkendam T. 0183-505160 / 06-53789372

THAKOER
Scheepsschilder en schoonmaakwerk

Werkendam T. 0183-505160 / 06-53789372

THAKOER

Scheepsschilder en schoonmaakwerk

Werkendam T. 0183-505160 / 06-53789372

THAKOER
Meetlat 11, 4251LX Werkendam

Tel. 0183 - 509 085   www.kelpa.nl

www.dikdenhollander.nl       dik@dikdenhollander.nl    

Leeghwaterstraat 11   4251LM   Werkendam 
0183 66 31 59  -  M. 06 10 93 95 81

VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING!

VOOR VERKOOP, VERHUUR,
AANKOOP, TAXATIE EN ADVIES KnutselpietKnutselpiet

Vlaggenlijn voor 
Sinterklaas knutselen
Heet Sinterklaas welkom met je 
eigen vlaggenlijn. Zo kun je iets 
leuks voor Sinterklaas knutselen. 
Het is niet moeilijk de vlaggenlijn 
zelf te maken.

1.   Knip de vlaggen uit de krant (je kan ze ook 
kopieëren als je meer vlaggen wilt hebben).

2. Kleur ze allemaal leuk in. 
3.  Maak aan de bovenzijde van iedere  

vlag twee gaatjes op de aangegeven 
plekken en rijg hierdoor een 
stevig draadje.

Hij komt, hij komt,

de lieve, goede Sint.

Mijn beste vrind, jouw beste vrind,

de vrind van ieder kind!

Mijn hartje klopt,

mijn hartje klopt zo blij.

Wat brengt hij mij, wat brengt hij jou,

wat brengt hij jou en mij?

Wie zoet was, koek!

Wie stout was, krijgt de roe!

Hij komt, hij komt,

de lieve, goede Sint.

Mijn beste vrind, jouw beste vrind,

de vrind van ieder kind!

Knip de plaatjes uit die  
verstopt zijn in de krant, kleur 

ze in en maak een mooie 
Sinterklaas kijkdoos

KijkdoosKijkdoos



INNOVATIVE, INNOVATORY
AND FLEXIBLE

Graafland 85, 2964 BK Groot-Ammers
Telefoon: +31 (0)184 601224  - info@heidentrucks.comwww.heidentrucks.com

+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                               Welkom! 

Gezelligste winkel                          

voor   de SINT! 
 

 

 

 

 

 

  

     Angelot.nl: 
 Alle boeken bestellen 

en leveren op een 
adres naar keuze 

 Online de grootste 
kantoorspecialist 
van de omgeving 

 

De Angelot boek & kantoor        Hoogstraat 56       4251 CN Werkendam         0183-509081                       

Nieuws vanNieuws van
het Sinterklaas Comité

Een hoop nieuwe gezichten dit jaar. Na de 
jarenlange inzet van Jan den Dekker en Leen 
Paans moest het Sinterklaas Comité voor 
het eerst zonder hen aan de slag. Gelukkig 
kreeg het comité vorig jaar al hulp van 
Melanie Kieboom en Emma Branderhorst. 
Zij zijn sinds dit jaar dan ook officieel lid. 
Ook Denise Pruissen werd aan de club 
toegevoegd. Daarmee zijn er een hoop 
nieuwe gezichten en een hoop nieuwe 
energie. 

Die nieuwe energie kwam wel van pas, want na de bekendmaking 
van de eerste RIVM-maatregelen was het wel even schakelen. Hoe 
moet dit worden aangepakt? Kan er wel een intocht komen? Dit 
waren vragen waar wel serieus over moest worden nagedacht. Maar, 
het Sinterklaas Comité zou het Sinterklaas Comité niet zijn als ze niet 
vol energie en overtuiging aan de slag gingen. Denise: “Na het bijwo-
nen van de eerste vergadering merkte ik meteen dat er goed werd 
nagedacht over de nieuwe plannen. De club wist waar ze mee bezig 
waren en er wordt overal rekening mee gehouden. Iedereen doet 
echt zijn uiterste best om dit jaar weer iets leuks neer te zetten.” 

Na een brainstorm op de eerste vergadering was er al snel het idee 
van de Drive-Thru. Vanaf augustus heeft het vernieuwde comité er 

alles aan gedaan om dit idee tot een succes te maken. De Bies-
boschhaven wordt de nieuwe locatie van de intocht, de route is 
bepaald en alle sponsoren zijn weer benaderd. Het comité is dit jaar 
natuurlijk extra blij met alle bedrijven die de intocht steunen. 

Kortom, er is al een heleboel gebeurd en ge-
regeld. De intocht wordt dit jaar in een heel 
nieuw jasje gestoken. Joey, Melanie, Dik, 
Emma, José, Carina, Esther en Denise 
hebben er zin in en gaan voor een onver-
getelijke intocht. Het Sinterklaas Comité 
hoopt dat jullie er net zo veel zin in hebben!

Sinterklaasje

kom maar binnen met je knecht,

want we zitten allemaal even recht.

Misschien heeft u nog even tijd,

voordat u weer naar Spanje rijdt.

Sinterklaasje kom maar even

bij ons aan en laat uw paardje

maar buiten staan.

En we zingen en we springen

en we zijn zo blij,

want er zijn geen stoute kind’ren bij.



AftelkalenderAftelkalender  WelkOm
SinterklAAs
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Schoen ophalen

2
dec.

3
dec.

4
dec.

pakjesavond

Zwarte Piet ging uit fietsen,

toen klapte zijn band.

Hij moest toen gaan lopen,

met de fiets aan zijn hand.

Toen kwam hij in ‘n dorpje,

en zei tegen de smid:

“Ik geloof dat er in mijn achterband

een pepernootje zit.”

De smid moest toen lachen

en plakte zijn band.

Toen kon Piet weer fietsen,

door heel Nederland.

Oh jongens en meisjes,

let nu toch eens op!

Misschien zie je Piet wel fietsen

met de Sint achterop.

31
okt.

1
nov.



Bandenservice • Stikstof • Velgen • 3-D uitlijnen • APK • Onderhoud • Motorbanden
Gebruikte banden gemonteerd vanaf € 25,-

www.euroband.info | werkendam | 0183 - 505 047

Ook zaterdag geopend van 09:00 – 14:00 uur!

         

Euroband 

heeft groot inge-

kocht en daarmee de 

scherpste prijzen 

voor u!

• De laagste prijzen voor nieuwe, 
demo of gebruikte winterbanden.

• Diverse complete sets wielen 
nieuw, demo of gebruikt.

"..ÓÓK OP ZOEK NAAR HET
JUISTE PERSONEEL?.."

+31 (0) 183 505 733
info@europeatwork.nl
www.europeatwork.nl

belastingadvies & administratie
Atenta

belastingadvies & administratie
Atenta

belastingadvies & administratie
Atenta

aandacht
voor
uw
resultaat

Rietlanden 2 
3361 AN Sliedrecht
0184 - 42 04 36
www.atenta.nl
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Rietlanden 2 
3361 AN Sliedrecht
0184 - 42 04 36
www.atenta.nl

PietenmutsPietenmuts
SUPERCAR SHOW MET O.A 
FERRARI, PORSCHE EN MCLAREN

KOM LANGS EN BEZOEK 
ONZE NIEUWE SHOWROOM!

ARJAN QUARTEL AUTO’S
Oude Beeck 4
4251 NP Werkendam
Telefoon: 0183 730470
Email: welkom@arjanquartelautos.nl
 

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA
 Facebook Arjan Quartel Auto’s
 Instagram Arjan Quartel Auto’s
 YouTube Arjan Quartel Auto’s

WWW.ARJANQUARTELAUTOS.NL

TIJDENS DE SINT INTOCHT: 

KINDEREN GRATIS OP DE FOTO MET EEN SUPERCAR!!! 

Rebus

Zwarte Piet, wiedewiedewiet,

‘k hoor je wel, maar ik zie je niet.

Wil je Sint de groeten doen?

Gooi wat in mijn lege schoen.

Zwarte Piet, wiedewiedewiet,

‘k hoor je wel, maar ik zie je niet.

Joehoe, hé Piet!



Daar wordt aan de deur geklopt,

hard geklopt, zacht geklopt.

Daar wordt aan de deur geklopt.

Wie zou dat zijn?

“Wees maar gerust mijn kind.

Ik ben een goede vrind.

Want al ben ik zwart als roet,

‘k meen het toch goed.”

Daar wordt aan de deur geklopt,

hard geklopt, zacht geklopt.

Daar wordt aan de deur geklopt.

Wie zou dat zijn?

“Wees maar gerust mijn kind.

Ik ben een goede vrind.

Want al ben ik zwart als roet,

‘k meen het toch goed.”

Onze openingstijden: 
Ma - wo  13:00 - 21:00 uur  

Do - vr    09:00 - 21:00 uur  
Za  08:00 - 13:00 uur

Knipz
Lijnbaan 4  •  4251 CS  Werkendam
0183 - 50 95 90  •  info@knipz.nl 
www.knipz.nl

Knipz-visitekaartje.indd   1 22-01-19   09:19

Hoogendoorn MBI
Beatrixhaven 35
4251 NK WERKENDAM 

T +31 (0)183 308 383
info@hoogendoorn-mbi.nl

www.hoogendoorn-mbi.nl

VAKMANSCHAP
Hoogendoorns

OSO. sterk staaltje

vakmanschap

 Partner in afbouw, technisch onderhoud en scheepsreparatie

Vierlinghstraat 49A 12  |  4251 LC Werkendam
www.oso-bv.nl+31 (0)183 50 98 93  | info@oso-bv.nl  |

ALLE MERKEN AUTO’S | NIEUW EN GEBRUIKT | LEASE | SERVICE

Ambachtstraat 9/A 4231 DP Meerkerk 
dasautohausdegroot.nl

Het team van Das Autohaus De Groot 
wenst u een heerlijk avondje! 

GrappietGrappiet

Hoeveel pepernoten kan  

Sinterklaas in een lege schoen 

stoppen? Slechts één. Daarna  

is het geen lege schoen meer.

“Mama”, vraagt Jantje tijdens het ontbijt. “Wat is eigen een schim-mel?” “Een schimmel, liefje, dat is een wit paard, net als het paard van Sinterklaas.” “Waarom moet dat paard van Sinterklaas dan per se op mijn boterham zitten?!”

Jantje is eind november druk bezig al zijn speelgoed naar de zolder te brengen. “Waarom doe je dat?” vraagt zijn moeder. “Omdat Sinterklaas anders denkt dat ik alles al heb”, zegt Jantje.

Het paard van Sinterklaas is ziek en Sinterklaas 
laat de dierenarts komen. Terwijl de dierenarts 

Ozosnel onderzoekt blijft Sinterklaas buiten 
de stal wachten. Na een tijdje komt de 

dierenarts naar buiten en vraagt om een 
schroevendraaier. Sinterklaas geeft hem een 
schroevendraaier en wacht gespannen af. 

Even later komt de dierenarts terug en vraagt 
om een hamer en een beitel. Sinterklaas is erg 
geschrokken en geeft de hamer en beitel. Weer 

een tijdje later komt de dierenarts terug en 
vraagt om een grote zaag. Sinterklaas schrikt 
enorm en vraagt: Het komt toch wel goed met 
Ozosnel? Dat weet ik niet, zegt de dierenarts. 
Ik kan mijn koffertje nog niet open krijgen…



Technical Maritime Services
Biesboschhaven Noord 18   |   4251 NL Werkendam

T: +31 (0)183 - 50 48 98   |   E: info@tms.nl

Velsenstraat 6, Werkendam T. 0183 505475   

www.cornetgroep.nl

Velsenstraat 6, Werkendam T. 0183 505758    

www.jcstraaltechniek.nl

Stralen en hoogglans
natlakken van machines

Conserveren van 
gemachineerde onderdelen

Stralen en coaten 
van werktuigen

Geautomatiseerd hydrojetten/
waterstralen met robot

Handmatig hydrojetten/
waterstralen

Watertank conserveren
 onder KIWA Keur

SIS Lunch Boutique vind je in hartje 
Werkendam. We serveren goede koffi  e, 

stevige ontbijtjes, heerlijke lunch
 (ook to go) en alles wat daarbij hoort. 

Onze producten zijn vers, huisgemaakt 
en met passie en liefde voor je bereid!

 Tot snel!
+31 620082371
info@sislunchboutique.nl
www.sislunchboutique.nl

Hoogstraat 45 
4251CJ Werkendam

SIS Lunch Boutique vind je in hartje 
Werkendam. We serveren goede koffi  e, 
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 (ook to go) en alles wat daarbij hoort. 

Onze producten zijn vers, huisgemaakt 
en met passie en liefde voor je bereid!

 Tot snel!
+31 620082371
info@sislunchboutique.nl
www.sislunchboutique.nl

Hoogstraat 45 
4251CJ Werkendam

SIS Lunch Boutique vind je in hartje 
Werkendam. We serveren goede koffi  e, 

stevige ontbijtjes, heerlijke lunch
 (ook to go) en alles wat daarbij hoort. 

Onze producten zijn vers, huisgemaakt 
en met passie en liefde voor je bereid!

 Tot snel!
+31 620082371
info@sislunchboutique.nl
www.sislunchboutique.nl

Hoogstraat 45 
4251CJ Werkendam

ReceptpietReceptpiet
Hartige sint gehaktstaaf
●  8 plakjes roomboterbladerdeeg (diepvries)
●  250 g rundergehakt
●  1/2 theelepel oregano
●  2 eetlepels bloem
●  1 teentje knoflook , geperst
●  10 groene olijven , fijngesneden
●  cayennepeper
●  1 eierdooier

En zo maak je het!
Oven voorverwarmen op 175 °C. Bladerdeeg uitspreiden op werk-
vlak en laten ontdooien. Plakjes deeg op elkaar stapelen en op met 
bloem bestoven werkvlak uitrollen tot een rechthoekige lap.

Gehakt mengen met oregano, knoflook en olijven. Op smaak bren-
gen met zout en cayennepeper. Met natgemaakte handen gehakt 
tot rol vormen.

Deeglap op met bakpapier beklede bakplaat leggen. Gehaktrol erop 
leggen en deeg rond gehakt vouwen. Randen goed aandrukken en 
banketstaaf op vouwnaad leggen.

Dooier loskloppen en bovenkant van deeg 
ermee bestrijken. Staaf in midden van oven 
in ca. 45 min. gaar en goudbruin bakken. 
Eventueel tussentijds met dikke laag keu-
kenpapier vrijkomend vet wegvegen. Staaf 
iets laten afkoelen en in stukken of plakjes 
snijden. Kan ook op kamertemperatuur ge-
serveerd worden.

Voor het Sint effect kan je de staaf in elke 
gewenst letter maken!

Als zwarte piet in zijn ene hand 
12 pakjes heeft en inde andere 
hand 20. Wat heeft hij dan? 

Antwoord: 
Hele grote handen.

K De zak van Sinterklaas,

Sinterklaas, Sinterklaas.

De zak van Sinterklaas,

oh jongens, jongens, ‘t is zo’n baas!

Daar stopt hij, daar stopt hij,

daar stopt hij blij van zin.

De hele, de hele, de hele wereld in!

De zak van Sinterklaas,

Sinterklaas, Sinterklaas.

De zak van Sinterklaas,

oh jongens, jongens ‘t is zo’n baas!

Hij is voor groot en klein,

groot en klein, groot en klein.

Hij is voor groot en klein,

voorzien, voorzien van marsepein.

GrappietGrappiet



www.restauranthugo.nl
Hugo de Grootstraat 6, Waalwijk

0416 336 835 · info@restauranthugo.nl

www.haven12.nl
Winterdijk 12, Waalwijk

0416 221 700 · info@haven12.nl

Zie ginds komt de stoomboot,

uit Spanje weer aan.

Hij brengt ons Sint Nicolaas,

ik zie hem al staan.

Hoe huppelt zijn paardje

het dek op en neer.

Hoe waaien de wimpels,

al heen en al weer.

Zijn knecht staat te lachen

en roept ons reeds toe:

“Wie zoet is krijgt lekkers,

wie stout is de roe!”

Oh, lieve Sint Nicolaas,

kom ook eens bij mij.

En rijd toch niet stilletjes

ons huisje voorbij!

Grappiet
Sinterklaas vaart met z’n 

pakjesboot op zee. Plotse-
ling stoot het schip op een 

rots. Er zit een gat in de 
bodem waardoor het water 

naar binnen gutst. Maar 
dan komt 1 van de Pieten op 
een idee en begint ernaast 

nog een gat te boren. “Piet, 
wat doe je nou?” roept Sint. 
Zegt Piet, “Zo kan het water 

er ook weer uitstromen...

Het is wit en staat in de hoek. 

Het paard van Sinterklaas dat 

stout is geweest.

M

Zoek de verschillenZoek de verschillen



Vier feest
in stijl


