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Wat een teleurstelling vorig jaar,

geen intocht, dat is toch wel erg raar!

Daarom maken we er deze keer een extra groot feestje van,

in deze krant vind je alvast het plan.

Sinterklaas heeft namelijk heel wat in gedachten,

nog even geduld, nog een paar nachtjes wachten.

Dan komt die lieve Sint weer samen met zijn Pieten aan,

Dit jaar kunnen we met z’n allen weer op de Sasdijk staan!

Daar zullen we ze welkom heten,

houd de handjes maar op, want de pepernoten zullen ze  

zeker niet vergeten.

Bereid je voor op een spectaculaire show,

je hoort het al, Sint heeft heel wat in petto. 

Sinterklaascomité 
             & medewerkers 

Welkomstgedicht

VoorwoordVoorwoord
Beste kinderen,

Het is weer bijna zover.
Er breekt voor jullie allemaal een 
spannende tijd aan. Sinterklaas komt 
met zijn Pieten weer naar Nederland.
En jullie weten, als hij in Nederland 
is, komt hij ook snel naar 
Werkendam.
Kijken jullie ook naar het jeugdjournaal 
om te zien wat voor avonturen hij beleeft onderweg?
 
Gelukkig kunnen we dit jaar Sint en Piet weer welkom 
heten op de manier zoals we dat graag doen en zoals hij 
dat ook in Werkendam gewend is.
Dat wil zeggen met heel veel kinderen en (groot)ouders. 
Samen kunnen we Sint en zijn gevolg weer luid zingend 
verwelkomen.
Ik durf wel te zeggen dat de Sint daar ook erg van geniet. 

Om de Sint en de Pieten welkom te heten in Werkendam, 
moet er wel wat georganiseerd worden. 
Daar is Werkendam gelukkig heel goed in.
Ik wil de organisatie dan ook dit jaar weer heel hartelijk 

bedanken voor alle moeite die zij doen om voor ons 
allemaal een mooi feest te organiseren.
Daar zijn veel vrijwilligers voor nodig en natuurlijk ook 
een aantal bedrijven die dat wil sponsoren. 
 
Ik wens jullie een hele gezellige intocht toe met mooi 
weer en met heel veel pepernoten.

En weet je, Sinterklaas heeft mij wel eens verteld dat hij 
het zo leuk vindt als jullie mooi knutselwerkjes voor hem 
maken of met een mooie mijter of pietenmuts langs de 
kant van de weg staan.
Misschien hebben jullie nog wel tijd om die te maken? 
Dat maakt de intocht extra feestelijk. 

Burgemeester van Altena

En, als je misschien een keer je schoen mag 
zetten, zet je dan ook wat water voor het 
paard klaar? En misschien hebben jullie ook 
nog wel een wortel of een appeltje dat hij mag 
hebben. Dat vindt hij vast en zeker erg lekker. 

Egbert Lichtenberg
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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.

Route intochtRoute intocht

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.

(Intocht onder voorbehoud van de RIVM-maatregelen)

Kijk op www.sinterklaaswerkendam.nl
en social media voor het up-to-date 
programma voor de intocht.

Hulsenboschstraat 16A1 – Werkendam - Tel. 06-2394 7272
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Voorleesverhaal
Stuurmanpiet tuurde met zijn verrekijker de 
grote oceaan over of hij al een glimp van Ne-
derland kon zien. Hij ging met zijn verrekijker 
van links naar rechts en weer terug. ‘Hmmm,’ 
mompelde hij, ‘ik zie nog niets. Het duurt dit 
jaar wel erg lang.’ Ineens voelde hij iemand 
op zijn rug tikken. ‘Whaaah. Waarom doe je 
dat nou?’ Boos draaide hij zich om, zodat 
hij kon zien wie hem zo had laten schrikken. 
‘Hallo, beste Stuurmanpiet.’ Stuurmanpiet 
keek recht in de vriendelijke ogen van Sin-
terklaas. ‘O, eh, sorry Sinterklaas, ik had u 
niet gezien.’ ‘Nee, dat heb ik gemerkt,’ zei 
Sinterklaas lachend. ‘Hoe staan de zaken 
ervoor? Schieten we al lekker op? Overmor-
gen moeten we er zijn, maar deze keer gaat 
Pakjesboot 12 langzamer dan andere jaren, 
want op een of andere manier hebben we of 
meer pakjes of meer pepernoten. Misschien 
wel allebei.’ ‘Ja, nee, daar maak ik me dus 
ook zorgen over Sinterklaas. Volgens de pie-
ten in de machinekamer hebben we genoeg 
brandstof en vaart onze boot op maximaal 
vermogen, en toch vraag ik mij af of we het 
gaan redden.’ ‘Ach, het komt vast wel goed,’ 
zei Sinterklaas. ‘Wat is het trouwens heerlijk 
stil hier op zee. Vind je ook niet Stuurman-
piet? Ik hoor zelfs de motor van de boot niet 
eens.’ Stuurmanpiet haalde adem om iets te 
zeggen. Op dat moment kwam de Machi-
nepiet heel hard aangelopen. ‘Sinterklaas, 
Sinterklaas,’ hijgde de piet. ‘Sinterklaas, de 
motor is ermee opgehouden. Niets, nada, 
noppes. Hij doet het niet meer. Het gaat me 
dagen kosten om deze te repareren.’ ‘Dat is 
niet zo mooi, Machinepiet,’ zei Sinterklaas. 
‘Hoe moet dat nou?’ Hij draaide zich naar 
Stuurmanpiet. ‘Zeg Stuurmanpiet, kun jij 
kijken of we al bij de kust in de buurt zijn? 
Dan zou een sleepboot hier op tijd kunnen 
zijn.’ Stuurmanpiet pakte zijn verrekijker en 
tuurde in de richting die ze op voeren.’ ‘Ik 
zie nog helemaal geen land en het enige wat 
we tegenkomen zijn een paar meeuwen. Of 
een piratenschip,’ mompelde hij. ‘Een pira-
tenschip?’ schreeuwde hij nu. Sinterklaas 
nam de verrekijker over en zag wat zijn piet 
zag. In de verte was duidelijk een groot en 
ouderwets zeilschip te zien. De zeilen waren 
allemaal gehesen en het schip kwam met 
grote snelheid hun kant op. Bovenin de nok 
van het schip wapperde een zwarte vlag. 
Stuurmanpiet kreeg het koud en 
warm tegelijk. Hij begon zenuwach-
tig heen en weer te lopen. ‘Sinter-
klaas,’ zei hij paniekerig, ‘dit is een 
regelrechte ramp. Als die piraten 
al onze cadeautjes en pepernoten 
meenemen, dan komen we straks 
met een lege boot aan in Neder-
land. Ik moet er niet aan denken 
hoe verdrietig al die kinderen 
zullen zijn als we moeten zeggen 

dat er dit jaar echt geen cadeautjes uitge-
deeld kunnen worden.’ ‘Nou, Stuurmanpiet, 
voorlopig komen we helemaal nergens aan. 
Maar dat zal wel goedkomen, zoals altijd. Ik 
ga even alles op een rijtje zetten. Nou, dag 
hoor.’ Stuurmanpiet en Machinepiet keken 
elkaar verbaasd aan. ‘Meent hij dat nou 
echt?’ vroeg Stuurmanpiet. ‘De boot ligt stil, 
de machine is kapot, er komt een piraten-
schip op ons af en Nederland is verder weg 
dan ooit, en het enige wat Sinterklaas zegt 
is dat hij alles even op een rijtje gaat zetten?’ 
‘Tja,’ zei Machinepiet vertwijfeld, ‘wat moe-
ten we nu?’ Stuurmanpiet zette maar weer 
eens zijn verrekijker voor zijn ogen. Toen het 
piratenschip al niet eens meer in het venster 
van zijn verrekijker paste, bedacht hij zich iets. 
‘We moeten Hoofdpiet spreken,’ zei hij te-
gen Machinepiet. ‘We moeten het zoals altijd 
weer helemaal zelf oplossen.’ Hij zuchtte. ‘We 
hebben geen tijd te verliezen, want die piraten 
komen met de seconde dichterbij.’ Hoofdpiet 
was direct in alle staten en riep iedereen die 
niet met iets belangrijks bezig was bijeen in 
het pakjesruim. Omdat het zo vol lag met 
cadeautjes, zaten sommige pieten op een 
stapel chocoladeletters en andere gebruikten 
de zakken met pepernoten als een luie zitzak. 
‘Beste Pieten,’ begon de hoofdpiet plechtig. 
Dat deed hij altijd als hij iets belangrijks ging 
vertellen. Hij stak dan ook zijn kin een beetje 
in de lucht. ‘We hebben een groot probleem. 
Twee eigenlijk. De machine is kapot en we 
worden aangevallen door een stel piraten. 
Dat moeten we natuurlijk voorkomen. We 
moeten de cadeautjes van de kinderen en 
al het lekkers dat we aan boord hebben met 
hand en tand verdedigen.’ ‘Betekent dat dat 
we die piraten moeten slaan en bijten?’ vroeg 
de grapjespiet. Zoals altijd lachte hij om zijn 
eigen grapjes en meestal als enige. De hoofd-
piet zuchtte. ‘Nee hoor, natuurlijk gaan we 
niet vechten. Wat voor voorbeeld zijn we dan 
voor al die kinderen? Vechtende pieten, ik zie 
het al voor me. Geen sprake van. Daar be-
ginnen we niet aan.’ ‘Maar wat doen we dan 
wel?’ vroeg Huispiet. ‘Nou, dat zal ik je eens 
vertellen. We gaan eh… Nou eh… Ik bedoel 
eh…’ ‘Dat dacht ik dus al,’ zuchtte Huispiet. 
‘Grote mond, maar geen plan.’ Hij rolde met 
zijn ogen. ‘Ik heb wel een idee,’ zei Peper-
notenpiet, ‘en daar kan ik Machinepiet goed 
bij gebruiken.’ ‘Fijn,’ zei Huispiet. ‘Stuurman-

piet, als jij bovendeks nog even gaat 
kijken hoe de vlag ervoor staat, dan 

kan Pepernotenpiet intussen zijn verhaal 
vertellen.’ Stuurmanpiet sprintte naar bo-

ven en Pepernotenpiet wenkte iedereen. 
Alle pieten kwamen in een dichte 
cirkel om hem heen staan. Hij ver-
telde zijn plan. Iets met stofzuigers 
en pepernoten. Iedereen knikte 
instemmend. Uiteindelijk waren 

ze eruit wat ze precies gingen doen en ze 
hadden haast. De stuurmanpiet kwam zojuist 
terug en vertelde dat hij het piratenschip nu 
al met het blote oog kon zien. ‘Zijn dat ogen 
zonder trui en broek aan?’ En weer lachte 
Grapjespiet in zijn eentje om zijn eigen grap. 
‘Goed, goed, allemaal aan het werk nu,’ riep 
hoofdpiet. Hij was weer in zijn element nu 
hij over iedereen de baas kon spelen. Pe-
pernotenpiet nam een paar pieten mee en 
Machinepiet nam ook een paar pieten mee. 
Na een halfuurtje werden grote zakken met 
pepernoten naar het dek gesleept. Intus-
sen was Machinepiet ook klaar. Ze stonden 
aan de railing klaar om de piraten een warm 
welkom te geven. ‘Zo,’ zei Hoofdpiet. ‘Laat 
ze nu maar komen.’ Dat hoefde hij geen 
twee keer te zeggen, want inmiddels was 
het piratenschip zo dichtbij dat het langszij 
kwam bij Pakjesboot 12. ‘Nu allemaal klaar 
staan,’ zei Hoofpiet, ‘dan zullen we wat be-
leven zeg. Wacht op mijn teken.’ Hoofdpiet 
hief zijn hand in de lucht en wachtte even. 
Na een paar seconden gaf hij het teken. Met 
grote snelheid zwaaide hij zijn arm omlaag en 
tegelijk riep hij ‘Nu!’ Een aantal pieten tilden 
een stofzuiger op. Machinepiet had aan de 
stofzuigmotoren gesleuteld, zodat ze nu geen 
pepernoten opzogen, maar uitspuugden. 
Andere pieten drukten de stofzuigers aan 
en een regen van pepernoten daalde neer 
op het piratenschip. De piraten begonnen 
direct de pepernoten op te rapen en op te 
eten. ‘Ja, maar dat is de bedoeling niet,’ riep 
Hoofdpiet. ‘Jullie moeten schrikken en weg-
varen.’ ‘Zeg Hoofdpiet,’ hoorde hij vlak achter 
zich. Hij draaide zich geschrokken om en zag 
Sinterklaas. Deze keek niet blij. ‘Wat moet dit 
voorstellen?’ Hoofdpiet legde het hele ver-
haal uit en Sinterklaas begon er hartelijk om 
te lachen. ‘Nou, zullen we die piraten eerst 
maar eens aan boord laten?’ Hoofdpiet keek 
Sinterklaas verbaasd aan. ‘Nou, waar wacht 
je nog op? Leg die loopplank uit.’ Sinterklaas 
klonk een beetje ongeduldig. Het piraten-
schip was van Piraat Prietpraat. Ze hadden 
nog nooit iets gestolen, maar het schip was 
al heel lang in de familie en iedereen wilde 
er niets aan veranderen. Ze vonden het juist 
veel leuker om anderen te helpen. ‘Nou,’ zei 
Sinterklaas. ‘Dat komt dan goed uit.’ Alle pie-
ten keken hem verbaasd aan, maar toen 
Sinterklaas omhoog keek naar 
het piratenschip en naar de 
enorme zeilen staarde, begon 
iedereen het te begrijpen. En 
zo gebeurde het voor het eerst 
en misschien wel voor het laatst 
dat Pakjesboot 12 werd voortge-
trokken door een echt piratenschip 
en dat ze daardoor precies op tijd in 
Nederland aankwamen.

Pieten en Piraten
Voorleesverhaal



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

HOOGSTRAAT 64  |  TEL.: 0643113857
INFO@STOFFENENMEER.NL  |  WWW.STOFFENENMEER.NL

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



KleurplaatKleurplaat



 

Voordelen van Egym 

 
● Fit en vitaal in 2 x 30 minuten per week! 
 
● Eenvoudig & veilig trainen 
 
● Volautomatische toestellen, met 
persoonlijke eGym polsband 
 
● Gegarandeerd resultaat 
 
● Complete workout voor  
het hele lichaam 
 
● Ook perfect voor ouderen  
en geblesseerden 
 
 
 

Ervaar eGym  
zelf en boek NU 

een GRATIS 
PROEFTRAINING 

 
 

Wat is de eGym-Cirkel? 

 
De eGym-Cirkel is een slimme combinatie van 8 volautomatische 
toestellen. Je eGym-coach stelt alle toestellen voor je in. Je 
zitpositie en trainingsgewicht worden automatisch bewaard op je 
persoonlijke eGym polsband.  
 
Elke deelnemer traint en wisselt vervolgens op hetzelfde moment, 
waardoor je binnen 30 minuten een complete workout voor het hele 
lichaam doet. Zonder wachttijden en zonder dat het saai wordt! 
 
Leuk en uitdagend sporten door verschillende trainingsprogramma’s. 
 
 
 
 ● Het gezelligste sport- en 

gezondheidscentrum van de regio.  
 
● Persoonlijke aandacht, kwaliteit en  
resultaat staan bovenaan. 
 
● Sportivity biedt moderne 
fitnesstoestellen voor zowel cardio als 
kracht, groepslessen (Les Mills), de 
revolutionaire eGym-cirkel, 
voedingsadvies, personal training, 
small Group training en vooral goede 
begeleiding. 
 
 
 
 
 



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

Transvaal 42d, Sleeuwijk
                       Tel: 06 5331 0214      

Openingstijden

Woensdag 10:30 – 17:00
Donderdag 10:30 – 21:00

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

Lunch 
Diner

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

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!

DE LECKERNIJ - Hoogstraat 72 - 4251 CN 
Werkendam -  www.deleckernijwerkendam.nl

Wij maken elk 
feest compleet!

Kom langs voor de lekkerste Hollandse en 
buitenlandse kaas, noten en delicatessen.



Sinterklaas bananenbrood

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

●  260 gr zelfrijzend bakmeel
●  3 eieren
●  3 bananen het liefst zo rijp mogelijk
●  1 tl koek- en speculaaskruiden
●  150 gr suiker
●  115 gr boter
●  kruidnoten
●  schuddenbuikjes

En zo maak je het!
Verwarm je oven voor op 180 graden. Ik gebruik het liefste rijpe 
bananen voor dit recept, die hebben namelijk meer smaak. Geen 
rijpe bananen in huis, dan kun je het recept natuurlijk ook met ‘ge-
wone’ bananen maken. Stamp/prak de bananen met een vork of 
aardappelstamper. Meng in een grote kom het zelfrijzend bakmeel, 
de geprakte bananen, eieren, koek- en speculaaskruiden, suiker en 
zachte boter door elkaar met een elektrische mixer. Daarna voeg je 
een handje schuddenbuikjes toe en schep je die door het beslag.

Schep het beslag in een ingevette ca-
kevorm. Strooi wat kruidnoten over de 
bovenkant van het beslag en duw de 
kruidnoten een beetje in het beslag.

Bak het bananenbrood circa 60 minu-
ten in de oven. Prik met een sateprik-
ker in het bananenbrood om te kijken 
of hij gaar is.

Recep(ie)tRecep(ie)t



● 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

 

+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                               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                       



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!

KleurpuzzelKleurpuzzel
Je ziet hier 16 plaatjes. Kleur de plaatjes 
die bij Sinterklaas horen in.



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
www.juwelierkanselaar.nl



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.

Kieboom
Werkendam

Administratie | Advies | Belastingen

Hoogstraat 83b  
Werkendam  
0183 50 14 27

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

 

Vertrouwde zorg van uw apotheek 

Apotheek de Kruijf 

 

Vertrouwde zorg van uw apotheek 

Apotheek de Kruijf 



LOURENS VAN WIJK

WERKENDAM  -  06-11760421  -  INFO@LAVANWIJKSCHILDERWERKEN.NL

LAVANWIJKSCHILDERWERKEN.NL

SCHILDERWERK

BEHANGWERK

GLASZETTEN

LATEX SPUITEN

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

B O U T I Q U E

LeDéfi
 

  
Van Drunen Sloopwerken bv 

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



Uw totaalinstallateur!

Paans Installatiebedrijven heeft een montageteam klaar staan voor: 

• Cv-ketels 
• Airconditioning 
• Warmtepompen

24/7service

Paans Installatiebedrijven

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

“Van Paans 
krijg je energie”

• Zonneboilers 
• Zonnepanelen 
• Laadpalen

Nieuwbouw projecten
Renovatie projectenService en onderhoud

Wist u dat onderhoud aan uw 
installatie noodzakelijk is?

• Voorkomt onverwachte storingen 
• Voorkomt dure reparaties 
• Uw installatie gaat langer mee 

Zo biedt Paans u het totaalplaatje 
aan en ontzorgen wij u!

Heeft u al een installatie, maar nog geen 
onderhoudscontract? Wij bieden ook onder-
houdscontracten aan! Het contract bestaat dan 
uit een jaarlijks of tweejaarlijks onderhoud aan 
uw installatie. Het contract kunt u afsluiten voor 
één jaar of meerdere jaren. 
Wanneer u een storing opmerkt aan uw 
installatie, kunnen wij die ook voor u oplossen. 
Vraag naar de mogelijkheden. 



Vierlinghstraat 2

4251 LC Werkendam

tel. 06 52355701 / 06 23921966

info@pruijsendekeijzer.nl

Binnen & buiten 
schilderwerk
Airless Spuitwerk
o.a. latex en diverse soorten verf

Vloeren Coaten
Wandafwerking
o.a. sauzen, behangen
glasvliesbehang

Vastgoed onderhoud

www.pruijsendekeijzer.nl

Bel vrijblijvend voor 
een offerte!

Winter
korting



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



KnutselbootKnutselboot



INNOVATIVE, INNOVATORY
AND FLEXIBLE

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



Nieuws vanNieuws van
het Sinterklaas Comité

Het Sinterklaas Comité heeft zich vorig jaar 
hard ingezet om de intocht van Sinterklaas 
te regelen. Aan alle scenario’s werd gedacht 
en overal was een oplossing voor gevonden. 
Tot het moment dat de harde waarheid 
binnen kwam: geen intocht… Een enorme 
teleurstelling waar het comité even van 
moest bekomen. Maar dit Sinterklaas Comité 
gaat natuurlijk niet bij de pakken neerzitten! 

Dit jaar zijn Joey, Melanie, Dik, Denise, José, Carina, Esther en 
Emma weer vol goede moed aan de slag gegaan. Op de eerste 
vergadering werd al besloten: dit jaar willen we weer een lekkere 
ouderwetse intocht met een volle Sasdijk. Daarbovenop heeft het 
Comité dit jaar wel iets speciaals bedacht voor de intocht. Wat dat 
is? Dat houden ze nog even geheim…
Om het een onvergetelijke intocht te maken, gaat het Sinterklaas Co-
mité nog even hard aan de slag. De puntjes worden op de i gezet, de 
pepernoten gaan de oven in en het paard wordt van stal gehaald. 
Het Sinterklaas Comité heeft er zin in! Gelukkig ziet het er naar uit dat 
er dit jaar weer een beetje meer mogelijk is. Dus die volle Sasdijk gaat 
er zeker komen! Zien we je daar?

DAS AUTOHAUS
Leasing

 BIKES
BROUWER 

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

Ieder werkdag van 07.30u tot 19.00u geopend

Ambachtstraat 9/A 4231 DP Meerkerk  
0183 35 24 27  | dasautohausdegroot.nl

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



BUNKERSTATIONSVAKHANDEL HIJS- EN   HEFMIDDELEN

Meer  dan  15.000  producten  
op  voorraad!

www.kieboomwerkendam.nl

Over ons
Kieboom Werkendam aan de centraal gelegen Biesboschhaven in 
Werkendam is een begrip in de regio. Al bijna 90 jaar biedt ons 
familiebedrijf een zeer uitgebreid en compleet assortiment van scheeps- en 
aannemersmaterialen aan klanten in binnen,- zeevaart en aannemerij.

Openingstijden

Ma t/m vr  
07:30 - 17:30 uur

Ma t/m do  
18:30 - 20:00 uur

Zaterdag  
08:00 - 15:00 uur

  WelkOm
SinterklAAs

Etos
van VuurenEtos

van Vuuren



AftelkalenderAftelkalender

29 okt.

30
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nov.
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nov.5

nov.
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nov.
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nov.
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nov.
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nov.
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nov.
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Sinterklaaskrant

Intocht

15
nov. 18

nov.
16

nov.
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nov.
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nov.
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nov.
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nov.
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nov.
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nov.
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nov.
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nov.

29
nov.

28
nov.

5 dec.

2
dec.

3
dec.

4
dec.

Pakjes
avond

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

Besteld voor 13:00,

volgende werkdag in huis

Alle producten ruim op

voorraad 

Producten op locatie zelf

bekijken en uitzoeken

info@zandeesteigerhout.nl

Hulsenboschstraat 15, 4251 LR Werkendam

www.zandeesteigerhout.nl

0183-511084
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SchoorsteenSchoorsteen

Memory

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!

Door de krant heen vind je 
allemaal memoryplaatjes. 
Knip ze uit, leg de plaatjes op z’n kop en 
zoek telkens twee dezelfde bij elkaar om het 
memoryspel te kunnen spelen.



Onze openingstijden
Ma - vr    09:00 - 21:00 uur  
Za  08:00 - 13:00 uur

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

Refurbished 
laptops

 v.a. €199.99

Garantie SSD Service

www.cheappxit.nl

Refurbished 
laptops

 v.a. €199.99

Garantie SSD Service

www.cheappxit.nl

www.dejonggroenbeheer.nl

Tuinaanleg 
en onderhoud



06 52 67 83 18 

www.pt73.nl

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.”

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  |

Zoek de chocodeZoek de chocode
De pieten zijn de chocoladeletters met de geheime code 
voor Sinterklaas verloren. Als je alle letters hebt gevonden, 
kun je er dan weer twee woorden van maken?

Kun jij ze allemaal vinden? 

Wat zal de code betekenen?



Technical Maritime Services
Biesboschhaven Noord 18   |   4251 NL Werkendam

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

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
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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

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



Recep(ie)tRecep(ie)t
Kruidnoten brownie
● 120 gr boter
● 100 gr pure chocolade
● 150 gr melkchocolade
● handjes kruidnoten
● 200 gr suiker
● 2 eieren
● 100 gr bloem
● 0.5 tl bakpoeder
● 1 tl koek- en speculaaskruide

En zo maak je het!
Verwarm de oven voor op 180 graden. Smelt de boter en pure cho-
colade au bain marie. Hiervoor vul je een kleine pan met een laagje 
water. Zet hierop een grote kom en doe de chocolade en boter 
in de kom. De pan met het laagje water, zet je op het vuur. Als de 
chocolade en de boter is gesmolten, laat je dit even afkoelen. Voeg 
daarna 1 voor 1 de eieren toe. Als de eieren door de chocolade zijn 
gemengd, schep je de bloem, koekkruiden, suiker en bakpoeder er 
door. Hak de melkchocolade en de kruidnoten in stukjes en voeg 
ook toe aan het beslag. Vet een ovenschaal in met een klein beetje 
boter en giet het beslag in de vorm. Eventueel kun je bovenin nog 

wat extra kruidnootjes in het beslag duwen. 
Bak de brownie ongeveer 35 minuten in de 
oven. Let op: iedere oven werkt net iets an-
ders, dus misschien moet de brownie bij jou 
iets langer of iets minder lang in de oven. 
Deze brownie is van binnen nog smeuïg/
zacht wanneer je hem uit de oven haalt (hij 
lijkt misschien niet gaar), maar als ie hele-
maal afgekoeld is wordt hij stevig. Laat de 
kruidnoten brownie dus goed afkoelen en 
snijd hem dan pas in stukken.

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.

Rebus



ZOEK DE 8 VERSCHILLEN...

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

Europe@Work
Velsenstraat 6a
4251 LJ Werkendam
+31 (0) 183 505 733
info@europeatwork.nl
www.europeatwork.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!

AftelsintAftelsint
Oh help! Sint heeft 
zijn baard iets te 
kort geknipt!
●  Wit A4 papier, 
●  Wattenschijfjes, 
●  Gekleurd papier in rood, geel en zwart
●  Zwarte stift of pen
●  Gekleurd A4 naar keuze

Iedere dag plak je een watje. De baard van 
Sinterklaas wordt steeds voller naarmate 
5 december dichterbij komt. 
De Sint is vast blij als zijn 
baard weer helemaal 
is aangegroeid....



Vier feest
in stijl






