
 
 
Gelukkig kan Sint dit jaar weer gewoon met de stoomboot en zijn Pieten aankomen in de haven van 
Wijk! 
Zoals de weersverwachting nu is op zee, zal de stoomboot zaterdag 19 november om 10.30 uur arri-
veren in de haven! 
 
Wat gezellig dat we elkaar straks dan weer zullen zien.  
Elk jaar verrassen jullie Sint, wat hij fantastisch vindt. 
Sint heeft nu een idee: zullen we de Pieten eens verrassen? 
De Pieten vullen namelijk altijd trouw jullie schoenen, maar ze willen natuurlijk ook 
wel eens zelf een schoen zetten. 
Dan kunnen ze niet hun eigen schoenen gebruiken, want daarmee moeten ze ’s 
nachts het dak op! 
Misschien willen jullie één mooie schoen maken, die Piet dan kan zetten!  
Neem bijvoorbeeld een oude schoen en ga hem mooi schilderen of beplakken. 
Sint had een crea-moment en heeft een paar voorbeelden gemaakt! Kijk maar naar 
de foto’s.  
Schrijf wel je naam in de schoen of op de zool, hoe oud je bent, je adres en het 
telefoonnummer van pappa of mamma, want… 

 
De makers van de 10 allermooiste, leukste, gezelligste, grappigste schoe-
nen voor de Pieten, mogen op 26 november met mij en mijn Pieten komen 
ontbijten. Enne…dan mag je mij en mijn Pieten ook heel zachtjes wakker 
maken! 
 
 
Maar er is natuurlijk nog veel meer te doen als ik in Wijk bij St(D)uurstede 
ben:  
 

• SintTheater in theater Calypso op 19 november om 13.15, 14.30, 
15.45 en 17.00 uur. Sint en zijn Pieten komen met een spiksplin-

ternieuwe voorstelling: “Pret in de Pietenklas!” Hoofdpiet is in paniek, want het lijkt alsof de 
andere pieten alleen maar lol maken en niet bezig zijn met de reis naar Stuurstede! Komt dit 
wel goed? Er valt weer pepernoten veel te lachen!!!! Kaarten  voor deze voorstelling zijn te 
verkrijgen vanaf zaterdag 5 november 10.00 uur bij de VVV op de Markt. Een kaartje kost € 
4,50. Koop snel een kaartje, want vol is vol!!! Er kan een maximum van 8 kaartjes per per-
soon gekocht worden. 

• Zaterdag 26 november mag je stiekem kijken waar Sint woont en slaapt als hij in onze stad is. 
Dit jaar woont Sint weer in kasteel Duurstede. Om 12.30/ 13.45/ 15.00/ 16.30 en/of 17.45 
uur mag je een kijkje komen nemen op het kasteel. Daar is natuurlijk niet alleen de Sint, 
maar zijn ook alle Pieten hard aan het werk! Kaartjes voor dit bezoek zijn vanaf zaterdag 5 
november 10.00 uur te koop bij de VVV. De kaartjes kosten € 2,- en hebben een kleurtje per 
gekozen tijd. Kinderen tot 2 jaar kunnen zonder kaartje mee naar binnen. Koop snel een 
kaartje, want vol is vol!!! Er kan een maximum van 8 kaartjes per persoon gekocht worden. 



• In het Calypso theater: woensdag 30 november de film: “De club van Sinterklaas en de race 
tegen de klok”  De film start om 14.30 uur maar vanaf 14.00 uur is er al een gezellige Sint 
Sing In.  Woensdag 16 november om 14.30 uur en zondag 4 december om 11.00 uur draait 
de flim: “Gespuis in de speelgoedkluis” voor al deze filmvertoningen geldt: Kaarten kosten 
€6,- en zijn verkrijgbaar via: kaartverkoop@calypsotheater.nl  en bij van Ginkel Muziek. 

• Dinsdag 6 december is het feest weer voorbij! Gelukkig kunnen we dit jaar Sint en zijn Pieten 
wel weer uitzwaaien. Ze vertrekken om 18.00 uur vanaf het kasteel. Vergeet je lampion niet! 
 
 

Het duurt nog even voordat ik bij jullie ben maar vanaf 10 november kunnen jullie in het Sinterklaas-
journaal Wijk bij Duurstede zien dat de Pieten heel druk zijn om de stad klaar te maken voor de 
komst van Sint! Kijk elke dag om 19.00 uur dit journaal op www.dagsinterklaasje.nl .Ook op kanaal 
regio90 te zien. 
 
 
 
Ik hoop jullie allemaal te zien op 19 november! 
 

Met een hartelijke pepernotengroet, 
Sinterklaas 

 
 
 
 


