
Noteer in je agenda(app)

31 okt t/m 2 november 
Eerste lotingsronde kaartverkoop

7 t/m 9 november 
Tweede lotingsronde kaartverkoop

13 november, 12.30 uur 
Intocht Sint en zijn pieten via 

het kanaal in Helmond

20 november, 18.45 uur 
Sinterklaasfeest in de Sint-

Trudokerk in Stiphout

4 december 
Speciale dag voor bezoekers 

met een beperking

editie 2022

Lieve kinderen,

Kennen jullie het programma ‘Ik vertrek’? 

Daarin vertrekken mensen halsoverkop naar een vaak 

warm land. Zo voelde het voor mijn pieten en mij een beetje, vorig jaar. 

Na twee weken in Het Kasteel van Sinterklaas moesten we ineens terug 

naar Spanje. Niet om een Bed and Breakfast te openen, maar terug 

naar huis. Zelfs de dikke kasteelmuren en (niet-dikke) kasteelwachten 

konden dat dekselse virus blijkbaar niet buiten houden.

Dat was natuurlijk buitengewoon vervelend. We hadden graag tot mijn 

verjaardag in het kasteel gebivakkeerd. Vrolijke kinderen ontmoeten, 

luisteren naar de meestal zuiver gezongen liedjes, op de selfie met hun 

papa’s en mama’s, af en toe bij mijn paard op de rug naar de stad voor 

wat extra schoencadeautjes en nog veel meer. Maar goed, gezondheid 

boven alles!

Laten we er dit jaar dan maar een éxtra groot feest van maken! Ik 

heb alvast een paar VerkenningsPieten op de sPietboot vooruit gestuurd 

om te proeven hoe de sfeer er in Nederland bij hangt. En dat was 

behoorlijk goed! Even dachten ze dat ze de verkeerde waterafslag hadden 

genomen en in een land waren aangekomen met een blauw-wit-rode vlag. 

Raar verhaal. Ik denk gewoon dat ze te veel op hun kop hebben gestaan 

op de boot. Als je het zo bekijkt, staat Helmond Sport natuurlijk ook 

bijna bovenaan!

Buiten dat kan ik niet wachten om op 13 november te arriveren in 

Helmond, want die stad heeft toch wel een speciaal plekje in mijn 

Sinthart. Bijna nergens is het op de dag van mijn aankomst zó gezellig 

als rondom het kanaal, waar ik word verwelkomd door talloze lieve 

kinderen, volwassenen, duikers en eenden. En natuurlijk de burgemeester, 

die mij de sleutel en wificode van het kasteel overhandigt.

Eenmaal aan wal checken mijn pieten en ik weer in in Het Kasteel van 

Sinterklaas. Ik ga ervan uit dat we dit jaar wél de volle drie weken 

in Helmond blijven, want daar hebben we natuurlijk wel gewoon voor 

betaald en het leven is al duur genoeg. Kom je een keer op bezoek? Geen 

(peper)nood als dat niet lukt hoor, want ik weet dat het moeilijk is om 

aan een kaartje te komen. Als het je niet lukt om bij mij langs te komen, 

kom ik op 5 december misschien wel bij jou langs. Maar wel een beetje 

lief zijn, goed?

Het beste,

Het Kasteel van Sinterklaas 
opent haar deuren

Sinterklaas verblijft met zijn Schoorsteen Pieten 
van 15 november tot en met 4 december in 

het mooie kasteel van Helmond.

•  Op maandag rust hij uit en blijven de 
poorten gesloten.

•  Dinsdag t/m vrijdag is het kasteel 
geopend van 13.00 – 17.30 uur.

Op doordeweekse ochtenden ontvangt hij 
basisschoolleerlingen. Het voorterrein is wel 
(gratis) toegankelijk voor overige bezoekers.

•  Zaterdag en zondag is het kasteel  
geopend van 9.30 – 17.30 uur.

Sinterklaas

Volg jij ons al?
Volg ons om kans te maken op gratis 
kaarten en om te genieten van alle 

leuke foto’s die we tijdens onze 
evenementen maken.

@kasteelvansinterklaas

/hetkasteelvansinterklaas

/kasteelvansinterklaas

Kijk voor kaartverkoop en alle 
informatie over onze evenementen 

op onze vernieuwde website  
www.hetkasteelvansinterklaas.nl



Stel je eigen tafel samen
In 7 eenvoudige stappen

Molenstraat 200, Helmond

www.vanderhorstmeubelen.nl

 

info@jasperlicht.nl --- 06-81065183 --- www.jasperlicht.nl 

Benieuwd naar 
hoe u uw daken kunt
verduurzamen? 
Bezoek onze website!

Van Dorp, uw technische
totaalinstallateur, wenst...

Sinterklaas
EN ZIJN PIETEN

van harte welkom in ons land 
en een veilige trippel over onze

duurzame daken.
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Denk je dat het moeilijk is om kaarten voor Coldplay, Ed Sheeran of Helmond Sport – TOP Oss te bemachtigen? Dan heb 

je nog nooit geprobeerd om kaarten voor Het Kasteel van Sinterklaas te scoren. Ieder jaar is het weer een ware strijd en 

is de vraag groter dan het aanbod. Je hebt toch een flinke dosis geluk nodig om kaartjes in bezit te krijgen. 

Vragen die redelijk 
vaak gesteld worden

We hadden vorig jaar pech dat ons bezoek in de laatste week gepland stond en de poorten gesloten werden. 
We hebben ervoor gekozen om de kaarten te doneren en daarmee dit jaar verzekerd te zijn van kaarten. 
Wanneer kunnen wij kaartjes bestellen? 
Als donateur uit 2021 ontvang je in de week van  
17 oktober een mail met daarin de gegevens om in de 
week van 24 oktober kaarten te bestellen. 

Ontvang ik altijd een bericht of ik ben in- of uitgeloot? Nee, je ontvangt alleen een e-mail als je bent ingeloot. 
Check ook goed je spammap, want onze belangrijke mails willen daar nog weleens in verdwijnen en verblijven dan in de nabijheid van geweldige mails van ruimhartige 
prinsen uit Zambia die je een bedrag met negen nullen 
willen nalaten. 

Ik heb tijdens de eerste lotingsronde geen kaartjes 
kunnen bemachtigen, gaat mijn inschrijving 
automatisch mee naar de tweede lotingsronde? 
Nee, dat is niet het geval. Grote kans dat de 
voorkeursdata die je hebt aangegeven zijn vergeven. 
Op basis van de beschikbaarheid kun je in de tweede 
lotingsronde weer maximaal drie voorkeursdata (en 
-tijdstippen) aangeven.

Heb ik een kaartje nodig voor een baby?
Ja, tenzij de bewuste baby aantoonbaar nog niet geboren is. We vragen alle bezoekers, van nul tot ongeveer 
hondertwintig jaar, om een kleine vergoeding, zodat 
we nog lang door kunnen gaan met Het Kasteel van 
Sinterklaas, en baby’s die over twintig jaar geboren 
worden nog steeds op bezoek kunnen bij Sinterklaas 
(tegen betaling natuurlijk). En er is nóg een reden: in 
het kader van de veiligheid moeten we precies weten 
hoeveel mensen er precies in het kasteel zijn.

Kan ik iets doen om mijn kansen op kaartjes te 
vergroten?
Uit ervaring weten we dat de meeste mensen het liefst 
in het weekend naar het kasteel gaan. Logisch, want 
doordeweeks moeten kinderen naar school en veel 
volwassenen werken dan - vooral in Helmond natuurlijk. 
De meeste kans om ingeloot te worden, heb je als je ook 
één (of meerdere) doordeweekse dagen opgeeft als 
voorkeur. Verder kan het geen kwaad om op zoek te gaan naar klavertjes vier en je wijs- en middelvinger te kruisen.

En nog een laatste tip: volg Het Kasteel van Sinterklaas 
via social media, want daar geven we nog wat gratis 
kaarten weg. 

Kosten van een kaartje
We proberen ieder jaar de kosten van een kaartje zo laag 

mogelijk te houden en daar slagen we altijd goed in. Laten 

we het erop houden dat je heel veel waar krijgt voor je geld.

•  Kinderen tot en met 12 jaar: € 4,00 *

•  Vanaf 13 jaar: € 7,50 

* Excl. service- en transactiekosten.

Kaartjes voor Het Kasteel van 
Sinterklaas via lotingsrondes

Lotingsronde 2
De tweede lotingsronde gaat op dezelfde manier. Behoorde je in de eerste 

lotingsronde niet tot de gelukkigen, dan moet je opnieuw kaartjes reserveren. 

•  Van maandag 7 tot en met woensdag 9 november kun je 

je op www.hetkasteelvansinterklaas.nl inschrijven voor 

kaartjes. Ook nu maakt het niets uit op welke van de drie dagen 

je dat doet. Je kunt weer maximaal zes kaarten reserveren en 

maximaal drie voorkeursdata (en -tijdstippen) aangeven. 

•  Er wordt geloot en op donderdag 10 november hoor je 

het per mail als je tot de gelukkigen behoort. 

•  Betaal uiterlijk zaterdag 12 november om 16.00 

uur anders vervallen de kaartjes. 

Lotingsronde 1
•  Van maandag 31 oktober tot en met woensdag 2 november kun je op 

www.hetkasteelvansinterklaas.nl inschrijven voor kaartjes. Op welke 

dag je dat doet, maakt geen pepernoot uit. Je kunt maximaal zes kaarten 

reserveren en maximaal drie voorkeursdata (en -tijdstippen) aangeven. 

•  Op donderdag 3 november wordt er geloot en alleen als je 

tot de gelukkigen behoort, ontvang je een mailtje. 

•  Je hebt dan tot en met zaterdag 5 november 16.00 uur de tijd om te betalen. 

•  Betaal je niet op tijd, dan gaan de kaartjes weer terug 

in de verkoop voor de tweede lotingsronde. 

Lotingrondes donateurs 2021
Dit jaar geldt dit niet voor de bezoekers 

die in de laatste week, toen we door een 

vervelend virus onze poorten eerder 

moesten sluiten, helaas niet konden 

komen en het bedrag dat ze voor kaartjes 

betaalden hebben gedoneerd. Zij zijn 

verzekerd van kaartjes en mogen in de 

week vóór de eerste lotingsronde als 

eerste kaartjes bestellen. Daarna hebben we voor alle 

anderen twee lotingsrondes om aan kaartjes te komen. We leggen even 

uit hoe dit in zijn werk gaat. 



laat je inspireren op visithelmond.nl

sfeervol eten en 
drinken

Lekker eten en drinken? Laat dat maar 
aan de Helmonders over.  Tijdens de 
feestmaanden is het extra genieten in 
kerstsferen bij sfeervolle Helmondse 
horeca. 

Ontdek alle 
activiteiten
Scan de QR-code
visithelmond.nl

lokale cadeautjes

December is cadeautjesmaand. 
Helmond heeft vele leuke lokale winkels 
waar je kunt slagen! De ondernemers 
staan klaar om je te helpen. Struin langs 
de mooi versierde etalages op zoek naar 
� jne cadeautjes of heerlijke lekkernijen.

Foto: Dave van Hout

Tijdens de gezellige wintermaanden heeft Helmond voor ieder wat wils. Maak een 
mooie wandeling door de natuur, bezoek een tentoonstelling of vermaak je met de 
leukste binnenactiviteiten. De winter beleef je in Helmond!
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Jij komt toch ook? Tot zondag 13 november!

De pepernoten en chocoladeletters liggen al even (nou ja, even …) in de winkels en dat 

betekent dat Sinterklaas weer bijna naar Nederland komt. Wij kijken er ontzettend naar 

uit om Sinterklaas en zijn SchoorsteenPieten op zondag 13 november rond 13.00 uur te 

mogen verwelkomen in Helmond. Neem je familie mee en zing uit volle borst, want 

samen met het olijke duo Bart & Theo gaan we er weer een muzikaal feestje van maken! 

Zodra Sinterklaas en zijn pieten voet aan land zetten, overhandigt onze burgemeester, 

Elly Blanksma, de sleutel en wificode van het kasteel.

Intocht Sinterklaas in Helmond  
Zondag 13 november

Route intocht 
Na aankomst met de stoomboot 

en het welkom heten op de 

kade, sluit Sinterklaas aan in 

de optocht op weg naar de 

Markt. De route van de optocht 

is hieronder op het kaartje te 

zien. Ook dit jaar gaat de route 

over het voorterrein van Het 

Kasteel van Sinterklaas, waar 

de horeca geopend is en er 

activiteiten plaatsvinden. De 

route wordt vanaf het voorterrein 

van het kasteel verder vervolgd 

richting de Oude Aa, richting 

de Veestraat. Vanaf de Veestraat 

loopt de route richting de Markt.  

Vanaf 14.00 uur is Sinterklaas op de Markt aanwezig en krijgen kinderen 

de gelegenheid om hem persoonlijk te ontmoeten. En misschien zelfs een 

high-five te geven, want dat mag hopelijk weer. Sinterklaas heeft aan ieder 

kind gedacht en voor eenieder een verrassing meegebracht uit Spanje. Er 

zijn de hele middag allerlei leuke optredens op het podium op de markt, 

van dans, zang tot muziek, dus kom zeker even langs. Dit jaar komen de dj’s 

van Hallokids Radio er samen met ons een feestje van maken. 

De route van de intocht

Programma op de Markt



Markt 24, Helmond
0492 77 59 44

Welkom thuis  
Sinterklaas!

Bij besteding van €15,-  
en tegen inlevering van  
deze bon ontvangt u een 

zakje pepernoten brownies 

GRATIS!

Dagopvang, peuteraanbod en buitenschoolse opvang.

Meer info vind je op onze website spring-kinderopvang.nl

nieuwsgierig naar jou

Kom je meedoen?   

Kies voor
de leukste

kinderopvang!
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station

Dansen en swingen

Houd je van dansen en swingen?  

Dat komt goed uit, want wij ook! Op 

het voorterrein doen we dat ook 

graag. Hallokids Radio zorgt voor 

de leukste muziek en de coolste hits. 

Dans je ook mee? Lees verder op 

pagina 11.

De Smulwinkel van Sinterklaas

Even opwarmen en tegelijkertijd een 

hapje of een drankje doen; dat kan in 

De Smulwinkel van Sinterklaas. Het 

winkeltje verkoopt cadeautjes, snoep en 

leuke souvenirs. Heb jij bijvoorbeeld het 

spannende voorleesboek van Het Kasteel 

van Sinterklaas al? Lees verder op pagina 13.

Het Theater van SinterklaasKom naar één van de voorstellingen in het Theater. Lees er meer over op pagina 9. 

De paardenstal

Het paard van Sinterklaas houdt van 

wortels, appels en suikerklontjes 

(maar niet te veel want dan slaapt 

hij niet). Wat neem jij voor het 

trouwe paard van Sinterklaas mee?

Spelletjes

Oudhollandse spelletjes 

blijven leuk. Speel jij een 

potje levensgroot Vier op één 

rij met een van de pieten?

Niet duizelig worden!Natuurlijk staat ook dit jaar de nostalgische carrousel op het voorterrein. Ga jij op het paard of in de auto?  

Vertier op het voorterrein
Een ritje in de draaimolen, op de foto met 

het paard van Sinterklaas, dansen op de 

swingende muziek van Hallokids Radio 

of naar een voorstelling in Het Theater 

van Sinterklaas? Op het voorterrein van 

Het Kasteel van Sinterklaas is van alles te 

beleven én het is gratis toegankelijk!

Ook als je geen bezoek brengt aan Het Kasteel 

van Sinterklaas, ben je van harte welkom op 

het voorterrein. De pieten ontvangen je graag 

met hun dansjes en kunstjes. Op deze pagina 

lees je wat er allemaal te beleven is op het 

voorterrein. 

Sinterklaas Express

Vinden jullie het leuk om een 

gratis ritje door de Helmondse 

binnenstad te doen in de mooie 

Sinterklaas Express? Dat kan 

en is nog gratis ook. Instappen 

maar! Lees verder op pagina 9.

De Knutselclub van Sinterklaas

Ook dit jaar worden er weer 

diverse knutselworkshops 

gegeven! Iedere workshop is 

het weer een verrassing wat er 

geknutseld wordt.

Lees verder op pagina 11.



Steenweg 52, Helmond | T 0492-38 57 80 | www.stephanoptiek.nl

www.bangroep.com                     |                     partner in bouw en vastgoed 

  

  

  

info avond 
vrijeschoolonderwijs  

 

 20.00 uur
21 november

onderzoekend, kunstzinnig  
en avontuurlijk leren

Helmondselaan 71,Helmond 

vrijeschoolpeelland.nl
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Bekijk op www.hetkasteelvansinterklaas.nl het 

programma van Het Theater van Sinterklaas.

De Sinterklaas Express 
Rijd mee met de Sinterklaas Express en ontdek een aantal mooie 

plekjes van Helmond – en dat zijn er behoorlijk veel. Je vertrekt 

bij het station van Het Kasteel van Sinterklaas (op het voorterrein). 

Onderweg in- en uitstappen is wat gevaarlijk, dus blijf lekker zitten 

en geniet van dit ritje! Na ruim een kwartier zet de Sinterklaas 

Express je weer af bij het beginpunt. 

Meerijden in de Sinterklaas Express is gratis en kan van dinsdag 

t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 en in het weekend van 9.30 tot 

17.00. Een OV-chipkaart is niet nodig. Iedereen instappen!

Maak van je bezoek aan Het Kasteel van Sinterklaas een ware belevenis en ga naar een voorstelling in Het Theater van 

Sinterklaas! In de prachtige spiegeltent worden diverse voorstellingen gegeven. Kaartjes zijn vanaf 31 oktober online 

verkrijgbaar voor slechts €2,50 (excl. service- en transactiekosten) per stuk. Je kunt ook kaartjes voor de voorstellingen 

kopen als je het kasteel niet bezoekt. Naast online zijn de kaartjes ook te koop aan de kassa op het voorterrein van het kasteel.

Bezoek Het Theater van Sinterklaas

De magische 
SchoorsteenPiet 
Clown Frenky (niet De Jong) haalt alles uit de kast om de kinderen 

weer een onvergetelijke middag te bezorgen. De show kent natuurlijk 

magische, vrolijke en muzikale hoogtepunten en is weer lekker 

interactief, zodat kinderen uit volle borst kunnen meezingen en op 

het puntje van hun stoel zitten. Dertig minuten entertainment van de 

bovenste plank, geheel in Sint-style. Komt dat zien, komt dat zien!

Na afloop van de voorstelling krijgen alle kinderen een kleurplaat van 

Clown Frenky met Sinterklaas!

Toneelgroep Genesius treedt op 

bij Het Kasteel van Sinterklaas!

Toneelgroep Genesius, inmiddels ruim 120 jaar 

oud en daarmee de oudste 

toneelgroep van Helmond, 

is ook dit jaar aanwezig 

om jullie te ontmoeten in 

de prachtige Spiegeltent 

op het voorterrein. Vorig 

jaar stonden ze er voor 

het eerst en dat smaakt 

naar meer! Speciaal voor deze 

gelegenheid komen ze met een nieuw toneelstuk; 

‘Sinterklaas heeft luizen’. Wij sluiten niet uit dat 

het een dolle boel gaat worden in Het Theater 

van Sinterklaas! Wat er allemaal gaat gebeuren 

houden we uiteraard nog even stil, maar wat we al 

verklappen is dat naast Sinterklaas de luizenmoeder 

natuurlijk niet kan ontbreken. 

Toneelgroep Genesius brengt een aantal 

voorstellingen van circa een half uur in Het Theater 

van Sinterklaas. 

Gratis



 

 

In een sfeervolle omgeving genieten van 
heerlijk eten en drinken! 

 

De Wiel 22 5701 PN Helmond 

0492-525765 

www.kasteelpoort.nl 
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Mayoni en Arnoud van Hallokids Radio zijn ook dit 

jaar weer op het voorterrein te vinden. Dat wordt 

gezellig! Vorig jaar kregen ze iedereen aan het 

dansen en bouwden iedere keer een feestje met de 

bezoekers en alle pieten. Ze draaien de leukste 

(Sinterklaas)liedjes en doen toffe spelletjes. Zo blijf 

je al dansend lekker warm. Je vindt ze iedere 

woensdag en in het weekend op het voorterrein. 

Kom jij ook lekker mee dansen en springen?

Hallokids Radio is dé online radiozender voor kids! 

Ze laten de grootste hits van nu en muziek voor en 

door kids horen. Ze draaien de leukste liedjes van 

bijvoorbeeld K3, Kinderen voor Kinderen, Unity, 

Snelle en nog veel meer! Zodra Sinterklaas in ons 

land is, hoor je ook de leukste Sinterklaasliedjes 

voorbijkomen. Zo kom je helemaal in de stemming 

voor je bezoek aan Het Kasteel van Sinterklaas. 

Luister naar Hallokids Radio via  

www.Hallokidsradio.nl.

Swingen met Hallokids Radio

Wat is het toch altijd een mooi gezicht, Sinterklaas en zijn pieten 

op zo’n mooie grote stoomboot. Hoe leuk zou het zijn om zelf zo’n 

stoomboot te knutselen? Gaaf toch! Lees snel verder hoe je dat doet. 

Wat heb je nodig?

•  Een (leeg, dus niet halfvol of vol) melkpak

•  Gekleurd papier 

•  Gekleurde potloden of stiften

•  1 of 2 lege wc-rollen

•  Een stuk touw 

•  Watten 

•  Lijm of plakband

Knutsel je eigen 
stoomboot!

Om te beginnen plak je gekleurd papier op de 

zijkant van het melkpak, dat wordt jouw boot. Maak 

de boot nog mooier door te kleuren op de zijkant of 

raampjes te tekenen. Dan plak je gekleurd papier 

om de wc-rol. Klaar? Plaats de wc-rol op de boot 

met lijm of plakband en stop voorzichtig de watten 

boven in de wc-rol, zodat het lijkt alsof er stoom 

uitkomt. Wow, nu lijkt het al net echt de stoomboot 

van de Sint! Knip nu nog mooie vlaggetjes uit het 

gekleurde papier en plak die om het touwtje, zodat je een slinger 

krijgt. Nu maak je de slinger vast aan de boot met plakband of lijm.

Kom knutselen in De Knutselclub 
van Sinterklaas
Vind jij het leuk om te knutselen? Dan hebben we iets 

leuks voor je! Op het voorterrein van Het Kasteel van 

Sinterklaas kun je gezellig komen knutselen tijdens 

onze knutselworkshops. 

Iedere workshop duurt een uurtje. Ook dit jaar worden 

de workshops weer gegeven door leerlingen van het 

Carolus Borromeus College (vwo-5) en door creatieve 

professionals. Iedere workshop maken we iets rondom het 

thema Sinterklaas, maar we knutselen steeds iets anders. 

Dat is iedere keer een verrassing!

Knutsel je met ons mee? Een kaartje kost € 2,50 (excl. 

service- en transactiekosten). Als ouder hoef je geen 

kaartje te kopen, maar je mag jouw kind(eren) natuurlijk 

wel meehelpen en tips geven. Kaartjes zijn vanaf 31 

oktober te koop in de webshop op  

www.hetkasteelvansinterklaas.nl en als Het Kasteel van 

Sinterklaas open is ook bij de kassa.

Knutselworkshops

Woensdag 16, 23 en 30 november: 14.00 uur, 15.00 uur, 16.00 uur

Donderdag 17 en 24 november: 15.00 uur, 16.00 uur

Vrijdag 18 en 25 november: 14.00 uur, 15.00 uur, 16.00 uur



Heeft u veel 
verlanglijstjes ontvangen? 
In Helmond centrum slaagt 
u zeker voor de leukste 
cadeautjes.

Welkom
Sinterklaas!

Veestraat 28, HelmondFOOD DRINKS AND MORE

HELMONDIN
VIER DE WINTER 

17 DECEMBER 2022    8 JANUARI 2023

KASTEEL 



De Sinterklaaskrant 2022De Sinterklaaskrant 2022    ||   13 13

Weer eens wat anders: speculaasmuffins! Omdat 

we nu eenmaal gek zijn op cupcakes. En speculaas 

gewoon bij Sinterklaas hoort. Deze cakejes kun je met 

amandelschaafsel bestrooien, maar je kunt ze ook nog 

versieren in Sinterklaassfeer! Met fondant of sprinkles 

in de Sinterklaaskleuren rood, geel en goud.  

Ingrediënten voor 10 stuks
- 125 g zachte boter
- 125 g zelfrijzend bakmeel
- 125 g kristalsuiker
- 2 el melk
- 2 eieren
- 2 el speculaaskruiden
- 2 el amandelschaafsel
- snufje zout

Bereiden

1.  Verwarm de oven voor op 170 graden. Zet 10 leuke 

cupcakevormpjes neer.

2.  Klop de boter zo zacht en romig mogelijk. Voeg de 

melk en eieren toe. Zeef het bakmeel erboven en roer. 

Voeg dan de suiker, zout en speculaaskruiden toe.

3.  Vul ieder cupcakevormpje tot 2/3 met het beslag. 

Bestrooi met het amandelschaafsel (tenzij je ze straks 

verder wilt versieren, laat dit dan achterwege).

4.  Zet de cupcakes in de oven en bak ze in ongeveer 

20 minuten af. Even spieken door het ovenraam mag 

zeker. Test met een satéprikker of ze gaar zijn: als je 

de prikker eruit haalt en er geen beslag aan plakt, 

zijn ze gaar. Heel belangrijk: ovenwanten!

Speculaasmuffins

Fijne Sinterklaasavond!

De Smulwinkel  
van Sinterklaas

Nieuw

Sinterklaas
cadeautjes

En wat is een winkel zonder 
cadeautjes? Precies, daar is 

weinig tot niets aan!  
In de Smulwinkel kun je ook 
terecht voor allerlei leuke 
Sinterklaascadeautjes. 

Openingstijden
Tijdens de openingsuren van Het Kasteel van Sinterklaas 

is De Smulwinkel van Sinterklaas ook geopend. 

Bij een uitje hoort natuurlijk iets lekkers. En bij Het Kasteel van Sinterklaas 

combineren we iets lekkers met de Sinterklaassfeer. De Smulwinkel van 

Sinterklaas is daar helemaal op ingericht. Er is voldoende ruimte om even 

lekker te genieten van een hapje en een drankje. Vanuit de Smulwinkel mis 

je niets van alles wat er op het terrein voor het kasteel gebeurt. Pieten die 

rondspringen, spelletjes die kinderen kunnen doen en bezoekers die dansen 

op de fijne platen van Hallokids Radio.

•  De Smulwinkel is toegankelijk 

voor bezoekers in een rolstoel. 

•  Er is een magnetron aanwezig 

voor het opwarmen van 

babyvoeding.

•  In de ochtenden worden er 

senioren uitgenodigd om in de 

Smulwinkel een kopje koffie 

of thee te komen drinken, met 

wat lekkers erbij.

•  Er is ook een Buitenkiosk om 

iets lekkers uit de hand te eten.

Meer dan 10 verschillende soorten 
vlaaien in de Smulwinkel

Ook dit jaar bakt de banketbakker versgebakken 

speculaas en verse wafels met slagroom (al gaat die 

slagroom niet de oven in). Natuurlijk 

serveren we ook weer Het Kasteel 

van Sinterklaas-gebak. En alsof 

dat nog niet genoeg is, staat dit 

jaar in het teken van verse vlaaien. 

We presenteren maar liefst meer dan 

10 soorten vlaai. Van een no-vlaai-

zone is dus geen sprake in Helmond. 

Helaas stoppen we wel met de verse 

broodjes, anders wordt het een beetje 

veel. De pieten moeten natuurlijk nog wel 

door de schoorsteen passen…



Beste kinderen,

Fijn dat ik weer in Nederland ben en even tot rust kan komen in het Sinterklaas kasteel, maar wat heb ik 
gehoord? Er zit een nieuwe gamehal in het centrum van Helmond genaamd Ted’s Arcade en de Pieten vertelden 
me wat je er allemaal kunt doen.

Bij Ted’s Arcade kun je samen met vriendjes een geheel verzorgd kinderfeestje geven, of samen met papa of 
mama gamen. Kun je goed dansen, leef je dan uit op een levensgrote dans machine of ben je goed in bowlen, 
gooi dan een strike op de bowlingbaan. Maar je kunt er ook basketballen, een ninja zijn, of ben je goed in racen 
dan versla je misschien wel iedereen op een van de vele race spellen! Win bergen met tickets en spaar voor de 
leukste prijzen! Bij Ted’s arcade is er voor jong en oud altijd wat te beleven en heb je gegarandeerd plezier!

Waar zit Ted’s Arcade dan hoor ik sommigen van jullie denken? Aan de Smalle Haven 3 in Helmond en als je je 
afvraagd waar dat dan precies is!, dat is bij het Sinterklaas kasteel onder de brug door en je bent er. 

Lijkt je dat leuk dan heeft Sinterklaas nog een leuke verrassing voor je. Los je onderstaande rebus op die hoofd 
Piet samen met Dans Piet en Grapjes Piet heeft gemaakt, dan krijg je eenmalig een verdubbeling van credits als 
je deze uitscheurt en inlevert, maar sssst, niet doorvertellen he, dit is een speciaal geheim van Sinterklaas. Nu 
maar hopen dat de Pieten daar niet de hele tijd gaan spelen want we hebben heel veel cadeautjes die we naar 
jullie gaan brengen.

Groetjes, Sint.
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Scheur deze bladzijde uit en neem hem mee 
naar ted en vertel ons het antwoord



Terugblik 2021



De állerleukste  
kinderkledingwinkel  

van Helmond!

Kom gezellig  
Sint-shoppen!

Voor kids en teens

Black BananasLittle Looxs Malelions Nik&Nik Ballin Scotch & Soda Ai&ko

Lyle&Scott Frankie&Liberty Indian Blue Rellix NoNo Frankie & Frends

Mayoral Retour Skurk Street Called Madison DieselIndian Bluejeans Airforce

Little Looxs
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Vrijwilligers aan het woord

Sinterklaasfeest in de  
Sint-Trudokerk in Stiphout

Dit jaar speelt het Sinterklaasfeest zich af in de Sint-Trudokerk in Stiphout. Op zondag 20 

november worden Sinterklaas en zijn pieten onder begeleiding van het Gilde in de kerk 

verwacht. Ze worden hier feestelijk ontvangen door honderden bezoekers. Er zijn diverse 

optredens. Wat zal het weer een feest worden! Daarnaast kunnen we ook dit jaar genieten 

van het kinderkoor Pabo-Junior.

GRATIS

Sjef Foolen, Decor & Techniek en Infobalie

‘Het is geen vrijwilligerswerk, het is een virus’

Het was 2010 toen Sjef Foolen voor het eerst een bezoek bracht 

aan Het Kasteel van Sinterklaas, met zijn kleinkind aan de 

hand. Beiden waren op 

slag betoverd door de 

toverkracht van het 

kasteel. Sjef meldde 

zich meteen aan als 

vrijwilliger en levert 

al elf jaar zijn bijdrage 

aan, wat hij noemt, het 

mooiste evenement van 

Helmond en omstreken. 

Sjef noemt het geen 

vrijwilligerswerk. “Dat dekt de lading maar 

amper. Het is een virus, maar dan een stuk leuker dan het virus 

dat we de afgelopen jaren hebben gezien.”

Samen met ongeveer twintig anderen houdt Sjef zich bezig met 

decor en techniek. Sjef: “Elk jaar vanaf half maart tot half december 

werken we elke dinsdag in de loods. We beginnen om 9.00 uur met 

koffie en eindigen na 15.00 uur ook met een drankje, soms twee. 

Maar daartussenin werken we hard. Alles op het gebied van decor 

ontwerpen, maken en repareren we. We doen alles zelf! Het is een 

fantastische club mensen en de dinsdagen zijn erg gezellig.”

Wanneer Sinterklaas en zijn stafleden eenmaal zijn ingecheckt in 

hun vijfsterrenverblijf, zit het meeste werk voor de commissie Decor 

& Techniek er wel op. Maar Sjef zit in die weken niet in zijn luie 

stoel. “Ik beman dan dagelijks het informatiepunt bij de entree van 

het kasteelterrein. Daar verkoop ik kaarten voor het Theater of de 

Knutselclub en beantwoord ik veel vragen.”

Ryan Bakermans, Steekje los

‘Iedere woensdag is het weer hartstikke gezellig’

Ryan Bakermans maakt al sinds 2012 met veel plezier 

onderdeel uit van de commissie Steekje Los. Toepasselijke 

naam, want dat is wat ze doen; herstelwerkzaamheden aan alle 

kostuums, maar ieder jaar staat er op het wensenlijstje ook iets 

nieuws dat gemaakt moet worden. Alle kostuums die gedragen 

worden door Sinterklaas en de pieten zijn door de jaren heen 

zelf gemaakt. 

“Twee weken na carnaval starten wij altijd op. Vanaf dat moment 

komen wij met z’n zessen iedere woensdagochtend van 9.00 tot 

ongeveer 12.30 uur bij elkaar in het Naaiatelier van Sinterklaas. 

Hartstikke gezellig. Aan het begin van het seizoen starten we met 

het sorteren en inventariseren van de kostuums 

die terug zijn gekomen van 

de stomerij. Vervolgens 

gaan we aan de slag met 

het herstellen en het maken 

van nieuwe pakken en/

of accessoires. Je hoeft 

geen coupeuse te zijn, 

maar het is wel handig om 

patronenkennis te hebben.”

Het rijmende thema is dit jaar ‘Fijn dat jullie er 

weer zijn’. Tijdens deze bijzondere avond krijgen 

alle kinderen een cadeautje en wat lekkers. 

Het Sinterklaasfeest duurt van 18.45 uur tot 

ongeveer 20.00 uur. Vanaf 18.15 uur is de kerk 

open en kun je een goed plekje zoeken. Een 

avond vol plezier, vermaak en geweldige muziek 

door de pieten. Sinterklaas en zijn pieten kijken 

ernaar uit om alle lieve, vrolijke kindergezichtjes 

weer te zien. Kom je ook?

Wil je erbij zijn?

•  Vanaf 31 oktober kun je via  

www.hetkasteelvansinterklaas.nl gratis 

kaarten bestellen (maximaal 5 kaarten 

per gezin).

•  Bij toewijzing ontvang je de kaarten per mail. 

Hou ook je spambox in de gaten!

•  De Sint-Trudokerk heeft een beperkt aantal 

plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij 

want vol=vol!

Sinterklaasfeest extra feestelijk 
door kinderkoor Pabo-Junior

Dit jaar komt opnieuw het kinderkoor 

Pabo-Junior zingen bij het Sinterklaas-

feest. Als onderdeel van Zangroep Pabo 

repeteren zij elke donderdag met veel 

plezier onder leiding van de toonaan-

gevende dirigente Tina Brouwers. 

Jongens en meisjes kunnen lid worden 

als ze in groep 4 of hoger zitten. Meer 

informatie vind je op  

www.zanggroeppabo.nl. (vergeet 

'zanggroep' niet)

Lees de volledige verhalen van Sjef en Ryan op onze 

nieuwe website onder ‘Vrijwilligers’. 

En wil jij ook onderdeel uitmaken van Decor & Techniek 

of Steekje Los? Dat kan, fijn zelfs! Kijk daarvoor op 

www.hetkasteelvansinterklaas.nl



Timpaanstraat 2, Helmond | 0492 554 040 | www.maartenvanberlo.nl

Vast en zeker.

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N

Deurneseweg 5 • 5709 AH Helmond • T (0492) 538 124  • www.dirks.eu

Ladders & trappen Kooiladders

Moduletrappen

Steigers

Valbeveiliging

Verkoopplannen of benieuwd naar 
de échte waarde van uw woning? 

Wij komen graag 
vrijblijvend bij u  

op de koffie!
(En we brengen een chocoladeletter mee!)

Raaijmakers Makelaardij
Europaweg 93
5707 CL  Helmond

0492-474474
info@raaijmakersmakelaardij.nl
www.raaijmakersmakelaardij.nl
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Lieve Sinterklaas,

In de wijk waarin ik woon liggen er steeds 

meer zonnepanelen op de daken. Dat lijkt me 

keiglad. Is het nog wel veilig voor u?

Liefs van Françoise (7)

Lieve Françoise,

Wat heb je een mooie naam! Het doet me een beetje 

denken aan Française. Heel veel meisjes en vrouwen 

die ik ontmoet wanneer we tijdens de stoombootreis 

even aanmeren in Frankrijk heten zo. Maar dat 

is misschien geen antwoord op je vraag. Over die 

zonnepanelen. Die zijn inderdaad gladder dan 

dakpannen, maar daar hebben we iets op gevonden! 

Mijn pieten nemen wanneer we het dak op gaan 

extra veel zoetigheid mee. Flessen cola, kauwgom, 

muziek van Ed Sheeran… Daarmee besprenkelen 

we de zonnepanelen. Binnen een paar tellen worden 

de panelen dan erg kleverig, waardoor wij veilig en 

vakkundig ons dakwerk kunnen doen.

Groeten van Sint

Dag Kevin,

Je hebt gelijk: ik verveel me nooit. Het lijkt 
misschien alsof ik de hele dag stof aan het 
verzamelen ben in mijn werkkamer, maar 
niets is minder waar. Op een gemiddelde 
dag lees en beantwoord ik heel wat brieven 
van kinderen. Ik schrijf in het Grote Boek. 
Soms verras ik de pieten in de Bakkerij, 
want die hebben de neiging van de noot 
een deugd te maken en hun lekkernijen zelf 
op te eten. Ik ontvang visite, ga soms even 
de stad in voor een boodschap of drankje 
en ’s avonds mag ik graag nog even met 
het thuisfront whatsuppen. Voordat ik het 
weet, is de dag voorbij!

Liefs,

Sinterklaas

Hey Sint,

Wat doet u de hele dag 
in het kasteel? Verveelt u 

zich nooit?

Groeten Kevin

Wat kijk ik er ieder jaar weer naar uit om jullie tekeningen en 

knutselwerkjes te ontvangen. Ik sta er altijd weer versteld van. 

Wat beschikken jullie toch over veel creativiteit; zelfs nog méér 

creativiteit dan BoekhoudPiet! Er is nóg iemand die er heel blij 

van wordt. Iemand met een lange baard, staf en een mijter op zijn 

hoofd! Sint kan er geen genoeg van krijgen. 

Maar ook jullie verlanglijstjes zijn van harte welkom. Kom je naar 

het kasteel, neem die dan vooral mee. Je vindt mij bovenaan de trap 

tussen stapels en zakken post. Ik zorg ervoor dat Sinterklaas jouw 

lijstje, tekening en/of knutselwerkje ontvangt. Kun je niet naar het 

kasteel komen, dan kun je het in jouw schoen stoppen. Dan vinden 

we het vanzelf. Veel creativiteit gewenst en maak er wat moois van!

Boks van PostPiet

Verlanglijstjes, tekeningen en 
knutselwerkjes gezocht!



HAPPY FAMILY BOWLING ARRANGEMENT
• Bittergarnituur (4 per persoon)
• 2 drankjes naar keuze (Hollands assortiment)
• Raketijsje voor de kinderen
• Een kop koffie (1 per persoon)

Kom een gezellige middag of avond bowlen op een van de 10 bowlingbanen van 
Bowling Helmond en vier dat Sinterklaas weer in het land is. Of het nu gaat om een 

kinderfeestje met de kleintjes, een gezellige dag met de familie of gewoon een uurtje vrij 
bowlen... Alles kan bij Bowling Helmond! Schuif na het bowlen aan in het naastgelegen 
restaurant Grill Factory Op Suyt en geniet gezellig van een drankje of een heerlijk diner.

Tarieven per baan, per 55 minuten:
Maandag t/m donderdag: €19,50

Vrijdag t/m zondag: €24,50
Feestdagen: €24,50

0492 - 870 050 | WWW.BOWLINGHELMOND.NL
Scheepsboulevard 2 | 5705 KZ Helmond

Scan en reserveer! 

€18
P.P.

85 minuten bowlen
(Vanaf 4 personen)

Meer weten over de live Sinterklaasshow bij Fletcher Hotels? 
Kijk dan op www.hetsinterklaashotel.nl

RESERVEER N
U!

  
Voor cadeautjes voor de aller-
kleinsten gaat Sinterklaas 
naar de webwinkel van 

devlinderhoutenspeelgoed.nl

De Vlinder

Voor duurzaam en milieubewust speelgoed!
  

Mierloseweg 112  / 5707 AP Helmond
Tel. (0492) 536 796
www.anclairs-babyhuis.nl

vol
verwachting?

Babykleding  •  Positiekleding
Kinderwagens

En héél veel leuke kadootjes

Oostendorp Toyota, Mazda en Hyundai 
Varenshut 5 in Helmond I  T. 0492 56 12 22

Waar mobiliteit verder gaat

HET BESTE PAARD 
VAN STAL
is voor iedereen persoonlijk...

Wist u dat...
...Sint Nicolaas in het jaar 270 is 

geboren. Dus nu, in 2022, is hij 
1752 jaar oud. 

Bij Oostendorp bent u van harte welkom voor alle service aan  
uw auto, een persoonlijk advies of een uitgebreide proefrit.  
Wij zijn officieel dealer van Toyota, Suzuki, Mazda, Hyundai, Mitsubishi en occasions 
van alle merken. Met het grootste aanbod van de regio vindt u bij ons altijd een auto 
die bij u past. Bekijk onze actuele voorraad op oostendorp-autogroep.nl/voorraad 
 
Wij verwelkomen u graag in onze vestiging. 
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Voorverkoop via 
WWW.SINTERKLAASCIRCUS.NL

CIRCUSTENT
KASTEELTUIN HELMOND

Sinterklaas 
Circus 

  44  

T/M
 

ZONDAG

  1616
  

NOV.

VANWOENSDAG

DEC.

De 

circusshow 

voor alle 

leeftijden!

Losse kaartverkoop
Tribune e 17,50Loge e 20,- 

Het SinterklaasCircus 
Het SinterklaasCircus is een circusvoorstelling voor het hele gezin. Van woensdag 

16 november tot en met zondag 4 december staat de mooie circustent weer 

opgesteld in de kasteeltuin. 

Nieuwe show voor alle leeftijden

In de sfeervolle circustent met 350 zitplaatsen voeren 

diverse internationale artiesten een anderhalf uur 

durende circusshow op. Uiteraard speelt Sinterklaas 

en zijn vele pieten de hoofdrol. Het is een show vol 

verrassingen! 

Heb je geen kaartjes kunnen bemachtigen voor Het 

Kasteel van Sinterklaas? Er is nog hoop! Reserveer 

kaartjes voor het circus en maak kans op gratis 

kaartjes voor het kasteel. Kijk op  

www.sinterklaascircus.nl en klik op JUMBO actie. 

JUMBO Spaaractie 
Komt dat zien en doe mee met de spaaractie 

van de JUMBO. Geniet van de superkorting 

en betaal slechts € 7,50 per persoon. Dat is 

pas leuk boodschappen doen.

Deelnemende JUMBO-vestigingen: 

Azalealaan, Brouwhorst, 2e Haagstraat. 

Hoofdstraat, Huiskensstraat. Wederhof en 

Jumbo Ralf Gijsbers in Stiphout.

Aanvangstijden
Tussen 16 november en 4 december

Woensdagen  om 15.00 uur

Zaterdagen  

en zondagen om 13.00 en 16.30 uur

Toegangsprijzen
JUMBO spaaractie  € 7,50

Regulier ticket tribune  € 17,50

Regulier ticket loge   € 20,00

Voor info en kaartverkoop:  

www.sinterklaascircus.nl 

Kaartjes zijn ook verkrijgbaar bij de 

kassa van het circus (1 uur voor aanvang 

voorstelling geopend)



WWW.RIVEZ.NLEuropaweg 158, 5707CL Helmond            088-8000900          info@rivez.nl

Zachtjes gaan de paardenvoetjes,

trippel, trappel, trippel.....KRAK
Leuke Helmondse  december cadeautjes  
vind je bij VVV Helmond (in de Bibliotheek).
www.vvvhelmond.nl

Accountants & Advies

 
Nieuwsgierig zijn is verder 
kijken dan je neus lang is
Kennis delen is de kracht van Crowe | www.crowe-foederer.nl

beter 
dan dit 
wordt 
het niet 
Onze all-time favourite. 
Het bowlen en onbeperkt grillen.   

• 1 uur bowlen
• 2 uur onbeperkt grillenbowlen

en grillen 
bij 
hup

Arkweg 3 -17 · Mierlo · 0492 - 67 89 11 · www.hup.eu

scan de qr-code of ga naar
hup.eu/activiteiten/bowlen

€ 32,00 p.p.  
(Kids tot 3 jaar zijn gratis en kids van 4 t/m 11 jaar krijgen 50% korting)
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4 December 
Een speciale dag! 

Met school naar het kasteel

Vanaf het moment dat Sinterklaas weer in Nederland is, begint 

voor iedereen een feestelijke en gezellige tijd. Sinterklaas 

vindt het heel belangrijk dat iedereen mee kan delen in die 

feestvreugde. Op 4 december openen we daarom de deuren van 

Het Kasteel van Sinterklaas voor bijzondere gasten. 

Sinterklaas houdt deze dag speciaal vrij voor kinderen en 

volwassenen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking 

of een chronische ziekte. De pieten doen het wat rustiger aan en 

we hebben wat extra hulp. Het programma is in zijn geheel zo 

aangepast dat de dag een tandje langzamer verloopt. Wat onze 

Sint en pieten stiekem ook heel fijn vinden, want op 5 december 

hebben ze het natuurlijk súperdruk. 

Organisaties, instellingen en gezinnen waar deze dag voor is 

bedoeld, hebben een uitnodiging ontvangen om zich aan te 

melden voor de Speciale dag.

Er is natuurlijk maar weinig wat kinderen leuker vinden dan school. 

De hele dag rekenen, lezen, schrijven: ze kijken het hele weekend uit 

naar het moment waarop op maandagochtend weer de bel klinkt. 

Toch gaan kinderen, zo wijst redelijk betrouwbaar marktonderzoek 

uit, ook graag naar Het Kasteel van Sinterklaas. Zelfs als dat onder 

schooltijd kan. Dat maken we graag mogelijk! Elk jaar komen er heel 

wat groepen 3 en 4 op visite. In plaats van rekensommen maken, 

rollen ze pepernoten en luisteren ze aandachtig naar de vertelsels van 

de pieten. 

De rondleiding eindigt natuurlijk in de werkkamer van Sinterklaas. 

En als de kids geluk hebben, mogen ze ook nog even rondneuzen in 

zijn slaapkamer. Daar in slaap vallen is helaas ten strengste verboden, 

want siësta’s zijn alleen aan Spaanstaligen voorbehouden. 

Dit jaar hebben alle scholen die we kunnen ontvangen al een 

uitnodiging gehad. Wil je volgend jaar met de klas naar Het Kasteel 

van Sinterklaas? Zorg dan dat je na de zomervakantie in groep 3 of 4 

zit (nee, niet opzettelijk blijven zitten als je al in groep 4 zit). Ben je al 

een stuk ouder, dan kun je misschien leraar worden. Er zijn vast nog 

wel wat basisscholen die leuke leerkrachten kunnen gebruiken!

We gaan er weer een 

hartverwarmende dag van maken!



Dromen van een nieuw 
huis? Het begint bij 
vb&t Makelaars

vb&t Makelaars Helmond

Hét adres voor al je vragen rondom kopen,  
verkopen, nieuwbouw, huren, tijdelijke  
opslag, verhuizen en nog veel meer.

Meer weten? Bel ons  
0492 - 505 510

Steenweg 18A, 5707 CG Helmond
www.vbtmakelaars.nl

Wat is de waarde van je woning?

Snel en gemakkelijk de waarde van je 
huis weten? Met een gratis waarde 
 indicatie krijg je een goed beeld van hoe 
jouw huis in de markt ligt.  

Benieuwd? Maak dan een 
vrijblijvende afspraak met ons! 

Nieuwbouw in Helmond!

Ben je opzoek naar een frisse 
nieuwbouwwoning? Dan ben 
je bij ons aan het juiste adres! 

Met onze gespecialiseerde 
nieuwbouw-afdeling kunnen 
wij jou helpen met het vinden 
van jouw nieuwbouwpaleis.

HET LEUKSTE UITJE IN DE KERSTVAKANTIE

Tickets via parktheater.nl

23 T/M 31 DECEMBER

Stichting Kringloopwinkel Helmond 
Sinds 1987 

WIJ ZIJN 100% KRINGLOOP, GOED VOOR MENS EN MILIEU! 

Noorddijk 2, 5705 CX Helmond  |  0492 546 893 
www.kringloopwinkelhelmond.nl 

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag van 09:30 tot 16:30 uur

De Kringloopwinkel is trotse sponsor van de Sint

Good Food
Good food, good people, good times

Bezoek ons aan de Kamstraat 22 in Helmond of bestel online op 33goodfood.nl
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Hoe werkt het?

•  Plaats over elke cirkel een 

pepernoot. De kinderen 

nemen om beurten twee 

pepernoten weg.

•  Wanneer je dezelfde 

afbeeldingen ziet, mag je 

de pepernoten opeten en 

blijf je aan de beurt.  

Als de afbeeldingen 

verschillend zijn, dan leg 

je de pepernoten terug en 

is de ander aan de beurt. 

•  Degene die aan het einde 

van het spel de meeste 

pepernoten heeft, is de 

winnaar.

Pepernotenmemory

Het draait allemaal om zoveel mogelijk pepernoten eten. 

Nou, als dat bij de kinderen (en de grote mensen) niet in 

de smaak valt…

•  Je legt voor iedere speler een piramide van pepernoten 

neer van zes rijen; met één, twee, drie, vier, vijf en zes 

pepernoten. 

•  Om de beurt gooi je met de dobbelsteen. 

•  Gooi je drie, dan mag je de rij met drie 

pepernoten opeten. 

•  Gooi je een getal voor de tweede keer, dan heb 

je helaas geen rij pepernoten meer om op te 

eten en gaat de beurt naar de volgende speler. 

•  Wie het eerst zijn pepernoten op heeft, heeft gewonnen.

Pepernoten  Pepernoten  
piramidespelpiramidespel

Eerst moet je je goed inleven in de persoon 

voor wie je het gedicht gaat maken. Je neemt 

een vel papier en je schrijft alles op wat je 

over die persoon weet. Daarna kies je de 

leukste woorden en zinnen. Hiermee ga je 

werken. Bij het maken van rijmzinnen moet je 

erop letten dat je de juiste woorden op elkaar laat 

rijmen. Er ontstaan nu een aantal kleine gedichtjes. 

Deze moet je samenvoegen om één goed rijmend 

gedicht te maken. Je moet er ook wel rekening 

mee houden dat de persoon voor wie het gedicht 

bestemd is, het voor het eerst zal lezen op 

Sinterklaas avond.

Hoe schrijf je Hoe schrijf je 
een Sinterklaas-een Sinterklaas-

gedicht?gedicht?
Met de hulp van DichtPiet moet het 

zeker lukken!



Prins Hendriklaan 21A, 5707 CJ Helmond
T. 0492-536868  | www.omdnotarissen.nl

Wil jij werken bij een echt familiebedrijf met veel doorgroeimogelijkheden? Check dan onze 
vacatures op www.werkenbijajansenbv.com of scan de QR code. 

A.Jansen B.V. biedt duurzame oplossingen op het gebied van infra, recycling en beton.
Wij zijn altijd op zoek naar mensen. Hoog of specialistisch opgeleid, met of zonder ervaring. 
Als je de juiste drive maar hebt!

Scan!

Wij zoeken collega’s
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Hoofdsponsoren

Stersponsoren

Sponsoren

Varenschut 17, 
5705DK Helmond

Aben & Slag Advocaten • RSW Accountants en Adviseurs • B&C Fotografie • Huijbregts Groep B.V. • Sligro Helmond   
Rabobank is middels Rabo ClubSupport partner van Het Kasteel van Sinterklaas.

Met dank aan de Gemeente Helmond en alle vrijwilligers

Colofon
De Sinterklaaskrant is een officiële uitgave 
van Stichting Sinterklaasstad Helmond en
wordt in een oplage van 40.000 
exemplaren gratis verspreid via 
basisscholen en diverse afhaalpunten in 
de regio.

Algemeen secretariaat
Stichting Sinterklaasstad Helmond
Postbus 401
5700 AK Helmond

Redactiesecretariaat
pr@sinterklaasstadhelmond.nl

VormgevingsPiet
Leen Groenenberg

DrukPiet
Janssen/Pers Rotatiedruk B.V., Gennep

FotoPiet
B&C Fotografie en Wim van de Broek

AdvertentiePiet
Theo Gommans

Deze Sinterklaaskrant is met liefde en 
plezier gemaakt door de commissie 
PR & Communicatie van Stichting 
Sinterklaasstad Helmond: Nicole van Eijk, 
Niki de Greef-Coolen, Leen Groenenberg, 
Matthijs Lodewijks en Joyce Roosenhart.

Aan de inhoud van deze krant kunnen 
geen rechten worden ontleend. 

www.hetkasteelvansinterklaas.nl

Sinterklaas 
bedankt alle 

sponsoren en 
adverteerders  

voor hun 
bijdrage!



Slechts

e 7,50 
p.p.

DOE MEE!

WWW.SINTERKLAASCIRCUS.NL

De laatste 450 kaarten voor het 
Kasteel van Sinterklaas 

WIN je bij JUMBO! 
Lever je volle spaarkaart voorzien van naam en 

telefoonnummer in en maak kans op 4 vrijkaarten  
voor het Kasteel van Sinterklaas!

*Zie de spaarkaart voor de actievoorwaarden. 

Sinterklaas 
Circus 

  44  

T/M
 

ZONDAG

  1616
  

NOV.

VANWOENSDAG

DEC.

EXCLUSIEVE SPAARACTIE BIJ 

De 

circusshow 

voor alle 

leeftijden!

CIRCUSTENT
KASTEELTUIN

HELMOND


