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Oranjevereniging Nederland en Oranje
Sinterklaascomite Heinenoord

Sinterklaas
in
Heinenoord

Lieve jongens en meisjes,
Het is misschien een beetje gek,
maar aan creativiteit is bij de Sint geen gebrek.
Alles is de laatste tijd een beetje anders en raar,
hierdoor kwam mijn verjaardag in gevaar.
Maar de Sint met zijn Pieten laat zich niet zomaar kisten
en verzonnen wat listen.
Wat wij stiekem hebben gedaan?
Dat zal jullie niet ontgaan.
Voor jullie ligt een boek vol verrassingen, puzzels en vragen
maar jullie moeten je wel gedragen!
Vals spelen mag niet van de Sint,
dat weet elk kind.
Piet vond dat jullie wel genoeg tijd moesten krijgen
dus de Sint moest zwijgen.
Een heel weekend lang mogen jullie aan de slag,
want het is tenslotte een feestdag.
Er zijn zelfs prijzen te winnen,
wat? Dat moet de Sint nog verzinnen.
Stuur de antwoorden van de prijspuzzels op
in een digitale envelop.
Insturen kan tot maandag 7 december, 12 uur
naar het oranjebestuur.
Stuur naar nederlandenoranje@gmail.com een mail,
voor een eerlijk oordeel.
Vermeld hierin jullie naam, contactgegevens en antwoorden
dan laat Sint weten hoe jullie scoorden.
Gezelligheid is waar het om gaat
zeker met heel Heinenoord als kandidaat.
Heel veel succes en plezier toegewenst!
Veel liefs,
Sinterklaas en de Pieten.

Scan de code
om een kijkje te
nemen in het
Sinterklaas huis

Arie Kersten Aanhangwagens
Bakkerij Voordijk
Benevia
Cafetaria 't Hoekie
Crea-Fleur
Del Italia
Eetcafe Bij -Ons
FW Sound and Light
Hair Expert
Homeopaat voor U
Kapsalon Nicolette Velthuijzen
Lisa Lotte Dance and Events
MDR Schoonmaak & Glazenwasserij
Nails4U
PDHW Personeelsdiensten
Reedijk Tweewielers
Schildersbedrijf Aardoom
Strijkservice Heinenoord
T.L.S. Holland Autobekledingreparatie
Timeout
XXL Boomstamtafels

Attent
Bas Kooy Groente en Fruit
Bloeiende Reedijk
Campo Life
Da Capo
Doggies Hair & Cats
EH EHBO Opleidingen Heinenoord
Fysiotherapie Heinenoord
Happy Flowers
Hugo de Hovenier
Kniptiek
Loonbedrijf Rob vd Kooy
Metaalrecycling van Akelijen
Natuurlijk Thuis Woonwinkel
Pedicuresalon Irene van den Boogaard
Restaurant Land van Wale
Skytools(Aqua Event)
Stukadoor Afbouwbedrijf Binnenmaas
Tandarts Younes
Unimark
Yvonne's Huid en Voetverzorging

Bakkerij Boender
Basic Car Fix
Brandweer Heinenoord
Cateringkoerier
De Platte Reedijk
Drukkerij van As BV
Euser Speciaal Transport
Groente en Fruithandel Hoek
Heijboer Transporten BV
Kappercino
Kwakernaat Bedden
Massagepraktijk Lotte
MG Automotive
ODKO reclame
Polderland Groente BV
Salon Beauty Care
SMS Alblasserdam
Swimmin
Taxi Hoeksche Waard
Valkema Meubelmakerij

SINT. is een initiatief van Oranjevereniging Nederland en Oranje en Sinterklaas Heinenoord.
Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Een aantal opdrachten vraagt om het sturen van
een foto als bewijs. Door deel te nemen aan de SINT. Quiz stemmen jullie ermee in dat
beeldmateriaal die gemaakt wordt en/of wordt toegezonden gebruikt wordt op de website
en social media van Oranjevereniging Nederland en Oranje.
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Het avontuur van Sinterklaas en zijn Pietjes
Misschien hebben jullie al wel wat gezien. Sinterklaas heeft namelijk met zijn Pietjes een
heel avontuur beleefd. In dit boek staan verschillende foto’s van Pietjes die een QR code vast
houden. Als je deze scant met je telefoon of tablet, krijg je de video te zien.

Twee Pietjes vonden het allemaal te
lang duren en wilde snel naar
Heinenoord. Scan snel de code om te
zien hoe dat ging.

Wisten jullie dat Sinterklaas super
handig is met de computer? Hij
moest namelijk nog praten met de
burgemeester, want kan hij zo wel
in Heinenoord komen? Scan snel de
code om mee te gluren bij de
vergadering.
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Sinterklaas, wie kent hem niet?
Kan jij Sint helpen met deze vragen, want Piet zit alleen maar te klagen. Hij weet de
antwoorden niet, zijn jullie wel de slimme piet? Je mag ook hulp inroepen van de
papa/mama hulptroepen.
1. Hoe wordt het hoofddeksel van Sinterklaas ook wel genoemd?
Antwoord:

Mijter

2. Hoe komt de goede sint naar onze land toe?
Antwoord:

Stoomboot

3. Maak het liedje af: Hoor de wind waait door…
Antwoord:

de bomen

4. Wat klapte toen Piet ging fietsen?
Antwoord:

zijn fietsband

5. Piet heeft 125 pepernoten, er zijn 25 kinderen, hoeveel krijgen zij ieder?
Antwoord:
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6. Sint heeft 80 chocolade letters en er zijn 16 kinderen, hoeveel letters krijgen zij ieder?
Antwoord:

5

7. Wat voor teken staat er op Sinterklaas zijn jas?
Antwoord:

kruis

8. Piet heeft 800 pepernoten in zijn zak zitten, een vierde deel valt eruit doordat er een klein
gaatje in de zak zit, hoeveel heeft hij er nog over?
Antwoord:

600

9.Welke chocolade letter wordt het vaakst verkocht?
Antwoord:

M

-------------Vanaf nu komen de moeilijke vragen waardoor je hersenen gaan knagen. ------------10. Rond welke eeuw zijn we gestart met het vieren van Sinterklaas?
Antwoord:

14e eeuw
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11. In welk dorp en land is Sinterklaas geboren?
Antwoord:

Patara (Turkije)

12. Welke Piet is de baas van alle Pieten?
Antwoord:

Hoofdpiet

13. Wanneer was de allereerste intocht van Sinterklaas?
Antwoord:

1888 (in Venray)

14. Waar werd officieel de schoen gezet?
Antwoord:

in de kerk

15. Wat was het beroep van Sinterklaas?
Antwoord:

bisschop

16. Hoeveel chocolade letters worden er per jaar gemaakt in Nederland?
Antwoord:

15 miljoen

17. In welke landen wordt Sinterklaas gevierd?
Antwoord:

Nederland en België

18. Wat behoort tot het traditionele strooigoed?
Antwoord:

pepernoten, kruidnoten en schuimpjes

19. Hoe heet Sinterklaas in Turkije?
Antwoord:

Baba Noel

20. Wie is er ouder, Sinterklaas of de Kerstman?
Antwoord:
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Sinterklaas

Smikkelen en smullen
Met een lege maag kan je niet puzzelen, daarom een heerlijk recept. Sinterklaas mag je hier
echt wakker voor maken, hij komt hiervoor zelfs van de daken. Een heerlijk hartige
banketletter voor die ouwe spetter.
Ingrediënten/benodigdheden voor 4 personen
5 plakjes
roomboterbladerdeeg (diepvries)
400 gram
rundergehakt
100 gram
pittige chorizo (stukje worst)
Halve
gele paprika
3 el
tijmblaadjes
1
ei
Snufje
zeezout en peper
Bakplaat met bakpapier
Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor tot 220 °C.
2. Leg de deegplakjes met de bebloemde zijde naar beneden achter elkaar en iets
overlappend op het werkvlak, in een lange rij. Druk de naden goed aan zodat een lange
lap ontstaat.
3. Kneed in een kom het gehakt met de chorizo, paprika, de helft van de tijm en peper
naar smaak.
4. Vorm van het gehakt met je handen een lange rol die iets korter is dan het deeg. Leg
de gehaktrol op het deeg.
5. Bestrijk het deeg rondom de rol gehakt dun met de helft van het ei. Rol het deeg om
het gehakt; trek het deeg er een beetje overheen zodat het gehakt helemaal ingepakt
is. Druk de naad goed aan en vouw ook de uiteinden dicht.
6. Leg de deegrol met de naad naar beneden op de bakplaat, in de vorm van de letter S.
7. Bestrijk het deeg dun met de rest van het ei en bestrooi met de rest van de tijm en
peper en zeezout naar smaak.
8. Bak de letter in de voorverwarmde oven in 30 min. goudbruin en gaar.
Laat de banketletter afkoelen tot lauwwarm en snijdt hem in stukjes

Kunnen jullie net zo goed bakken als de
Pietjes? Maar goed dat Sinterklaas dit niet
heeft gezien.
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Maak het verhaal af
Weet jij wat Piet ging doen? Maak het verhaal af en stuur dit op naar
nederlandenoranje@gmail.com Wij sturen alles door naar Sinterklaas en laten het mooiste,
leukste en/of grappigste verhaal plaatsen in de krant.

Piet ging uit fietsen….

Zoek de 6 verschillen
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Spelletjes tijd
De Pieten weten wel van genieten. Ze hebben een hekel aan vervelen en zijn daardoor
creatief met spelen. Daag jij papa/mama uit met een stuk fruit?

1. Mandarijnen race
Elke deelnemer pakt een mandarijn en moet 1 hand op de rug houden. Degene die als eerste
de mandarijn met 1 hand heeft gepeld wint de race!

2. Speculaas happen
Hang speculaasjes op aan een touw en doe een wedstrijd speculaas happen. De persoon die
als eerste de koek op heeft wint.

3. Zaklopen
Is de zak van Sinterklaas leeg? Dan kan je een wedstijdje hardlopen doen. Heb je maar 1
jutezak? Zet dan een parcours uit en neem de tijd op. Zo kan je om en om zaklopen.

4. Pepernoten stapelen
Pak allemaal een hand vol pepernoten. Wie kan binnen 1 minuut de hoogste
pepernotentoren bouwen, zonder dat hij omvalt?

5. Kruidnoot fluiten
Sinterklaas is dol op kruidnoten en fluiten, maar dat samen is best wel lastig. Kunnen jullie
dit wel goed? Pak 5 kruidnoten en doe die in je mond. Degene die als eerste kan fluiten wint
de wedstrijd.

6. Speculaashuis bouwen
Een kaartenhuis bouwen is natuurlijk
wel leuk, maar een speculaashuis
bouwen is leuk en lekker. Hoeveel
verdiepingen kan jij stapelen?
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Sint Huiskamerquiz – Monumenten HW
Sinterklaas is al best oud, maar heeft een hart van goud. De onderstaande gebouwen staan
ook al een aantal jaar, maar de vraag is waar? Weet jij welk monument hier op de foto staat
en in welke woonplaats en/of straat?

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

1.

Watertoren ‘s-Gravendeel

2.

Mariahoeve Polderdijk 69 Maasdam

3.

Hoge huys/Waterschapshuis Numansdorp

4.

6.

Smalle voetgangersbrug Bijl Oud-Beijerland

5.

Marktplein 4-6 Oud-Beijerland

6.

Boogbrug Oud-Beijerland

7.

Hof van Moerkerken Mijnsheerenland

8.

Hof van Assendelft Heinenoord (Museum HW)

9.

Lichtopstand Strijensas
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9.

Sinterklaasverhaal – Het grote boek is zoek
Vlak voordat hij op reis moest ging Sinterklaas zijn spulletjes bij elkaar pakken en hij stond te
piekeren wat hij allemaal mee moest nemen. "Eens even denken, m'n werkpak heb ik aan, m'n mooie
pak moet mee, de mijter, m'n werkmijter heb ik ook op, m'n staf staat daar, en o ja, natuurlijk het
grote boek". Sinterklaas pakte alle spullen, behalve het grote boek, want dat kon hij niet vinden. Hij
zocht in alle hoeken en gaten en piekerde zich suf waar het gebleven kon zijn. "Waar is dat boek nou
toch, gisteren heb ik het hier nog op mijn bureau zien liggen. Het kan toch niet weg zijn?"
Sinterklaas kreeg het er warm van. Hij wiste het zweet van zijn voorhoofd en riep Hoofdpiet bij zich.
"Zeg Hoofdpiet, heb jij misschien het grote boek ergens anders neergelegd? Gisteren las het nog op
mijn bureau, en nu kan ik het nergens meer vinden". "Nee Sinterklaas", antwoordde Hoofdpiet,
"vanmorgen heb ik het nog bijgewerkt aan uw bureau.
Het nieuws ging als een lopend vuurtje door het kasteel. De Pieten fluisterden elkaar toe: "Heb je 't al
gehoord? Het grote boek is zoek", iedereen kwam meehelpen om het grote boek terug te vinden. Er
werd gezocht op zolder, in de kelder, in de gangkasten en in donkere hoekjes, overal. Maar het grote
boek werd niet gevonden. Het was weg en het bleef weg.
De volgende morgen werd er bij het kasteel van Sinterklaas een grote envelop bezorgd. De Postpiet
maakte hem open en haalde er een brief uit. Toen hij die nog maar half gelezen had liep hij rood aan
en rende zonder te kloppen de kamer van Sinterklaas binnen. Hijgend hakkelde hij: "Sinterklaas, een
brief over het grote boek." "Rustig maar, rustig maar", zei Sinterklaas, "Laat die brief maar eens zien".
De Sint keek aandachtig naar het papier. Er stond: "Beste Sinterklaas, ik heb uw boek. Wilt u het
terug hebben, breng mij dan 1600 pepernoten. Brief volgt".
"Wel alle Pieten in een stoomboot! Dat heb ik nog nooit meegemaakt!" riep Sinterklaas woedend uit.
"Maar wat moeten we nu doen?", vroeg de Hoofdpiet verdrietig. "Alle pepernoten zijn al ingepakt,
en tijd om nieuwe te bakken hebben we niet". "We zullen die boef wel eens foppen", lachte
Sinterklaas. "Pak eens een grote Pietzak en vul die met kranten en kiezelstenen. Dan doen we net of
dat pepernoten zijn".
Zo gezegd zo gedaan en daarna was het wachten op de volgende brief. Die kwam 's avonds laat.
Plotseling lag-ie in de bus. Niemand had iets gemerkt, zelfs de Opletpieten niet, die op de uitkijk
stonden. Snel bracht de Postpiet de envelop naar Sinterklaas. Die maakte de envelop open en las de
brief voor: "Kom morgen naar de brug bij de rivier en neem de pepernoten mee. Zet de zak midden
op de brug en loop door".
Sinterklaas besloot dat de Hoofdpiet met de Pietenzak naar de brug zou gaan. De Hoofdpiet deed
precies zoals geschreven stond in het briefje: Hij zette de zak midden op de brug en liep door. Daarna
verstopt hij zich tussen de bosjes langs de rivier en wachtte op wat er zou gaan gebeuren. Dat duurde
niet lang, want wie zag hij daar stiekem onder de brug uitkomen? Het was Deugnietpiet. "Ik had
kunnen weten dat hij achter de hele zaak zou zitten", dacht de Hoofdpiet. Hij holde naar de brug,
greep de Deugnietpiet in zijn kraag en bracht hem naar het kasteel.
Gelukkig was het grote boek nog heel. Maar toch kreeg de Deugnietpiet op z'n kop, zoals de kinderen
in Nederland nog nooit van hun ouders hadden gehad. En voor straf mocht hij ook niet mee naar
Nederland. Gelukkig had Sinterklaas het grote boek terug, met alle aantekeningen over de lieve en
stoute kindertjes en hun verlanglijstjes. Sinterklaas was niet lang meer boos en ging met een goed
humeur op reis.
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De
Piet,
Sinterklaas
wie kent hem
intocht
niet?
Sinterklaas komt in alle dorpen van de Hoeksche Waard aan, waar de kinderen altijd klaar
staan. Weet jij in welk dorp deze haven ligt? Kijkend naar het uitzicht?

Goudswaard

Heinenoord

Oud-Beijerland
12

‘s-Gravendeel

Puttershoek

Maasdam

Smikkelen en smullen
Wat is een Sinterklaasfeest, zonder banket of marsepein? Het zou er zeker weten veel
minder leuk door zijn. Iedereen wil snoepen en iedereen houdt wel van zoet. Vandaar dit
lekker recept vol suikergoed.
Ingrediënten/benodigdheden voor 4 personen
100 gram
ongezouten boter
250 gram
pure chocolade
3 el
honing
175 gram
kruidnoten
100 gram
schuimpjes
Bakvorm, bakblik of ovenschaal van 25 x 25 cm
Bakpapier
Bereidingswijze
1. Bekleed de bakvorm met bakpapier.
2. Hak de kruidnoten en schuimpjes grof.
3. Breek de chocolade in stukjes en snijd de boter in blokjes. Smelt de boter samen met de
chocolade en honing op zacht vuur in een pannetje. Blijf dit goed doorroeren.
4. Giet de helft van het chocolademengsel in een andere kom, dit hou je apart voor de
topping. Meng door de andere helft van het chocolademengsel de 2/3 van de
kruidnoten en schuimpjes. Zorg er voor dat het goed gemengd is.
5. Giet het chocolade kruidnotenmengsel in de bakvorm en verdeel het goed. Giet
hierover de chocolade die je apart hebt gehouden. Smeer dit goed uit en strooi hierover
de overige kruidnoten en schuimpjes.
6. Laat de kruidnoten rocky road minimaal 2 uur opstijven in de koelkast voor je het
aansnijdt.
7. In de koelkast blijven deze lekkere hapjes ongeveer een kleine week houdbaar. Maar
waarschijnlijk is dit niet nodig, ze zijn zo lekker dat ze op zijn voor je het weet.

Wie zoet is krij(g)t lekkers
Als mama/papa lekker aan het bakken zijn in de keuken, kan jij
mooi de entree opleuken. Sinterklaas is dol op een mooi versierd
huis voor het feestgedruis. Versier je voortuin en/of deur met een
hele leuke kleur. Slingers, ballonnen, stoepkrijt, het wordt een
hele wedstrijd.
Maak een foto van jouw kunstwerk, dit is voor het weekend
huiswerk. Vergeet hem niet naar nederlandenoranje@gmail.com
te sturen, zodat de Sint mee kan gluren.
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Sint Huiskamerquiz – Burgemeesters
Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zijn eigen Piet! Nu kan
Sinterklaas natuurlijk niet het hele jaar de baas zijn in Nederland. Als hij weg is, heeft hij een
burgemeester als figurant. Weet jij wie deze burgemeesters zijn? Zij waren in het verleden in
de Hoeksche Waard de kapitein!

1.
2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Jon Hermans (Oud-Beijerland)
Bas Kolbach (NBL, Goudswaard, Piershil)

3.

Jan Luteijn (Cromstrijen)

4.

Servaas Stoop (Korendijk)

5.
6.

André Borgdorff (Binnenmaas)
Klaas Tigelaar (Oud-Beijerland)

7.

Aart-Jan Moerkerke (Strijen)

8.

Peter v.d. Velden (Hoeksche Waard)

9.

14

Jan Pieter Lokker (Hoeksche Waard)

Knutseltijd
Sinterklaas loopt graag in het park een rondje en geeft Ozosnel een suikerklontje. Lopend in
het bos, is hij zoekend naar bladeren en mos. Zijn Pieten zijn in de herfst altijd heel blij met
dat jaargetij. Met de bladeren, noten en takjes, maken zij mooie pakjes. Ga samen met
papa/mama op stap met je knapzak. Verzamel in het park materiaal en maak een mooie
egel, masker, slang, slinger of totempaal.
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Sint Huiskamerquiz – Paddenstoelen
Dat Sinterklaas en zijn Pieten dol zijn op het bos en de herfst is jullie nu wel bekend.
Maar vooral Hoofdpiet is ook een slimme vent. Hij kent alle paddenstoelen uit zijn hoofd
en heeft zich voor jullie uitgesloofd. Hieronder een zestal afbeeldingen van
paddenstoelen, weten jullie welke wij hier bedoelen?

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vliegenzwam

2.

Eekhoorntjesbrood

3.

Aardappelbovist

4.

Oesterzwam

5.

Morieljes

6.

Cantharellen
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Sint Huiskamerquiz - slogans
Ow ow ow wat een werk, weet jij het merk? Sint weet het even niet meer, helpen jullie
hem deze keer?
1

Steeds verrassend, altijd voordelig!

Antwoord:
2

Kruidvat

Boer, Bakker, ……..

Antwoord:
3

Bolletje

Goed eten. Daar houden we van.

Antwoord:
4

Plus

Echt ….

Antwoord:
5

Hema

Mmmm van ….

Antwoord:
6

Mora

Wereld vol wonderen

Antwoord:
7

Efteling

Voor de makers ……

Antwoord:
8

Praxis

Al het goede komt van …….. koeien

Antwoord:
9

Melkunie

Thuis in de lucht

Antwoord:

KLM
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Sinterklaas ganzenbord
Op de volgende bladzijde is het ganzenbord terug te vinden, maar voor je dit kan gaan
spelen heb je wat spulletjes nodig.
Benodigdheden:
• 1 dobbelsteen
• Pionnen
• Bakje met pepernoten
De spelregels:
1. Eerst zet je het bakje pepernoten naast jullie op tafel.
2. Als je aan de beurt bent gooi je met de dobbelsteen, en ga je zoveel vakken vooruit
als je hebt gegooid.
3. Kom je op een vak met pepernoten dan pak je zoveel pepernoten als er in het vak
staan. Goed bewaren!
4. Kom je met je pion op een vak zonder plaatje dan gebeurt er niets.
5. Kom je op een vak met een plaatje, zoek dan hieronder datzelfde plaatje. Lees goed
en doe wat er op staat.
6. Je hoeft een opdracht niet te doen als je 3 pepernoten in het bakje legt, heb je deze
niet, dan moet je de opdracht toch uitvoeren.
7. Kom je op een plek waar al een andere pion staat dan moet je weer terug naar het
vakje waar je vandaan kwam, en zo is je beurt ook voorbij.
8. Het spel is afgelopen als iemand precies op het einde bij Sinterklaas uit komt. Die
heeft het spel GEWONNEN!
9. En nu smullen maar, van die heerlijke pepernoten.
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Sint Huiskamerquiz – Hoeksche molens
Sint zei ‘Piet stop eens met die maffe capriolen en ga snel naar de molen”. Sint had namelijk
honger en wilde een vers brood. Piet voelde zich een idioot, want met zoveel molens in de
buurt is Sint allang verzuurd. Weet jij voor welke molen Piet waar moet zijn? Dan vindt hij
wel fijn.

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

De Swaen, Nieuw-Beijerland

2.

Korenmolen Simonia, Piershil

3.

3.

Korenmolen Windlust, Goudswaard

4.

Korenmolen ’t Vliegend Hert, ‘s-Gravendeel

5.

Korenmolen de Hoop, Maasdam

6.

Korenmolen de Goede Hoop, Mijnsheerenland

7.

De Oostmolen, Mijnsheerenland

8.

Poldersche Molen, Maasdam

9.

Korenmolen de Lelie, Puttershoek
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Sint Huiskamerquiz – Hoeksche dialect
Sint spreekt een heleboel talen, maar weet deze woorden niet te achterhalen. Weet jij het
woord dat we zoeken? Kijk anders eens in de boeken.
1

kappeluif

Antwoord:
2

daechie

Antwoord:
3

naast

verrekes

Antwoord:
9

jeuk

neffe

Antwoord:
8

handveger/stoffer

juk

Antwoord:
7

erf

vloerverke

Antwoord:
6

de suikerfabriek

wurft

Antwoord:
5

dagje

de pêêfebriek

Antwoord:
4

dakkapel

varkens

leer

Antwoord:

ladder
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Sinterklaasverhaal – Alles door elkaar
De Sint en zijn Pieten zijn vanavond al heel druk geweest, ze zijn al bij honderd kinderen
langs geweest om ze de pakjes te brengen. "Daar moet het zijn!", zegt Sinterklaas. Hij loopt
samen met de oudste inpakpiet door de straat. "Pfff... Gelukkig," zucht Piet, "want deze zak
is wel heel erg zwaar."
Eindelijk staan ze voor het huis van Liza. "Nou Piet," zegt de Sint. "Leg de pakjes maar bij de
schoenen." Piet zoekt in zijn zakken naar zijn bril. Maar hij kan hem niet vinden. "Oh, oh,"
zucht Sint. "Ben je je bril vergeten? Nu kun je niet eens op de pakjes lezen, voor wie de
pakjes zijn. Nou, dan moet ik het zelf maar even doen." De Sint voelt in alle zakken van zijn
mantel. Maar ook hij kan zijn bril niet vinden. Er zit alleen een rammelaar in één van zijn
zakken. Wat vreemd, denkt hij.
"Zeg Piet, ik heb hier een rammelaar, maar ook mijn bril is er niet! Inpakpiet, wat heb jij
gedaan? Heb jij soms onze brillen ingepakt in plaats van deze rammelaar?" Piet schrikt zich
een hoedje, O jee, denkt hij, de Sint kon wel eens gelijk hebben, hoe moet dit nou?
"Piet, hoe zit het met de andere pakjes?, ben jij je bril de hele avond al kwijt?" "Eh, ja
Sinterklaas, ik durfde het niet te vertellen, maar ik ben mijn bril vergeten." "O, nee!," roept
de Sint. "Dan is de kans groot dat er morgen een heleboel kinderen zijn die een verkeerd
pakje krijgen. Het is maar goed dat wij de huizen van de kinderen goed kennen, dus de
pakjes zullen wel in het goede huis zijn, maar ik ben bang in de verkeerde schoen. En er zal
één kind zijn, die onze brillen krijgt." Laten wij eens even goed nadenken, voor wie was deze
rammelaar bedoelt." Maar Sint en Inpakpiet, komen er niet uit! Het waren ook zoveel
adressen waar ze geweest zijn en nu ze de brillen niet hebben, kunnen ze het ook niet
nalezen in het grote boek!
"He, wat is er met jullie?" horen ze ineens achter zich. Als ze zich omdraaien zien ze Leespiet
staan. "O wat ben ik blij dat jij hier bent Leespiet," zegt de Sint. "Inpakpiet heeft onze brillen
ingepakt, in plaats van deze rammelaar, nu kun jij mooi even in mijn grote boek lezen, voor
wie deze rammelaar moet zijn, dan kunnen wij nog snel onze brillen ophalen en de
rammelaar in de schoen van het kind leggen." "Natuurlijk kan ik dat, geef het boek maar
eens hier." En Leespiet zoekt de naam van het kind die de rammelaar zou krijgen.
Ze moeten helemaal weer terug naar het allereerste huis waar ze vandaag begonnen zijn. Ze
moeten naar het huis van Bjorn. Die heeft namelijk nog een heel klein broertje Victor en
voor hem is die mooie rammelaar. "O, nee hé," zucht Inpakpiet, moet ik nou weer die zware
zak meenemen". "Nee," lacht Leespiet, "geef maar hier die pakjes doe ik wel even bij Liza's
huis in de schoenen, geef maar hier."
Even later komt Leespiet al weer terug en zijn de pakjes bij het huis van Liza in de juiste
schoenen gekomen. En samen lopen ze terug naar het huis van Bjorn. Ook nu weer gaat
Leespiet naar binnen om het pakje met de brillen om te ruilen voor de rammelaar. Gelukkig
hebben de Pieten altijd plakband bij zich, zodat de brillen uitgepakt kunnen worden.
Leespiet pakt snel de rammelaar in en plakt het pakje weer dicht en legt het in het schoentje
van de kleine Victor.
Zo nu is het tenminste toch nog goed gekomen, wel zullen er de volgende morgen heel veel
kinderen zijn, die hun pakje in een andere schoen zullen vinden, maar dat maakt niks uit,
want de kinderen zullen blij zijn dat de Sint en zijn Pieten toch langs zijn geweest.
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Sint Huiskamerquiz – Wapenschilden
Sinterklaas houdt niet van wapen en geweld, maar op deze puzzel is hij wel gesteld. Weet jij
het juiste dorp te vinden en aan het wapenschild te verbinden?

1.

2.

5.

6.

3.

7.

4.

8.

Antwoorden vraag 7:
1.

Goudswaard

2.

Puttershoek

3.

Nieuw-Beijerland

4.

Heinenoord

5.

Westmaas

6.

Klaaswaal

7.

Numansdorp

8.

Oud-Beijerland

Zingen voor Sinterklaas
Sinterklaas is jarig en daarom gaan we zingen en met zijn alle springen. Doen jullie ook mee?
Weten jullie al welk lied? Er is er één jarig, hoera, hoera? Sinterklaas is jarig? Happy birthday
to you? Of wil jij een heel ander liedje zingen?
Stuur je inzending naar nederlandenoranje@gmail.com Wij sturen alles door naar
Sinterklaas en zijn Pieten. Wie weet kom je zelfs wel op onze Facebook pagina.
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Bloemetjespiet
Sint en Piet zetten ook graag de bloemetjes buiten, maar naar de namen kunnen ze wel
fluiten. Weet jij welke bloem hier op de foto staat? Snel opschrijven voor hij vergaat.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Herfstaster

2.

Herfstanemoon

3.

Crocosmia

4.

Hypericum

5.

Phylasis

6.

Chrysant

7.

Calla (Lily)

8.

Cockscomb

9.

Dahlia
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Sint is de weg kwijt…
O nee toch, Sint is de weg kwijt. Hoofdpiet heeft nu vast spijt. Hij dacht dat de Sint de weg in
de Hoeksche Waard nu wel zou weten, maar hij is het vergeten. Hij had het helemaal mis,
weet jij in welk dorp hij is?

Het gors bij de molen van
Nieuw-Beijerland

Het maisdoolhof in Klaaswaal

Golfclub Cromstrijen in Numansdorp

Alcazar met parkeerterrein in
Puttershoek

Recreatieoord Binnenmaas in
Mijnsheerenland

Fort Buitensluis in Numansdorp
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Sint Huiskamerquiz – Hersenkrakers
Sint is een slimme man, die heel goed puzzelen kan. Na het lopen over de daken, laat hij
graag zijn hersenen kraken. Nu is het jullie beurt, maar niet getreurd. Als het te moeilijk
wordt, bedenk dan dit is ook een sport. Veel plezier en zegevier!
1.

Bestudeer de getallen. Welk getal moet er op de plaats van het vraagteken in het
laatste driehoekje?

5 ( 3 x 4 = 12 – 7 = 5)

2.

Deze bus rijdt een bepaalde kant op. Welke? Er is maar één antwoord mogelijk…

De bus rijdt naar links, omdat de deuren om in te stappen niet zichtbaar zijn.
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3.

4.

Vul de sudoku verder in.

6

4

7

2

8

9

1

5

3

9

1

2

7

3

5

4

8

6

3

8

5

6

1

4

9

7

2

4

7

6

9

5

1

3

2

8

1

9

3

8

6

2

7

4

5

2

5

8

3

4

7

6

1

9

8

3

1

4

2

6

5

9

7

5

2

9

1

7

3

8

6

4

7

6

4

5

9

8

2

3

1

Maak de Tectonic hieronder verder af.

Een blok kan bestaan uit één, twee, drie, vier of vijf vakjes, waarin de getallen 1 tot en met 5 ingevuld moeten
worden. Bestaat een blok uit één vakje dan kan dus alleen het getal 1 ingevuld worden. De bedoeling is het
diagram zo in te vullen dat vakjes met dezelfde cijfers elkaar niet raken, zelfs niet schuin.
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5.

Welk cijfer hoort hier?
4

19
64
199
?
Antwoord: 604 (telkens x 3 + 7)
__________________________________________________________________________
6.

5 machines doen er 5 minuten over om 5 laptops te maken. Hoeveel minuten doen
100 machines er dan over om 100 laptops te maken?

5 minuten
__________________________________________________________________________
7.

Als ik jong ben, ben ik lang. Hoe ouder ik ben, hoe korter. Wat ben ik?

Een kaars
___________________________________________________________________________
8.

Verwijder zes letters uit onderstaande reeks en er zal een woord zichtbaar worden.
De letters moeten wel in dezelfde volgorde blijven staan.
ZBAESNLETATAERNS
Banaan (ZES LETTERS verwijderen)

9.

Cryptisch. Welk dier is tegen lopen, maar kan het eigenlijk heel goed?
Antilope
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10.

Wat is het totaal aantal mogelijke vierkanten dat je kunt
aanwijzen op een schaakbord?
204

(64+49+36+25+16+9+4+1)

__________________________________________________________________________
11.

Anagrammen, welk Hoeksche Waardse buurtschappen zie je hier?

•

SPUIVERKEER

: Kuipersveer

•

KUUBVAREN

: Vuurbaken

•

SALSAPETTEN

: Steenplaats

•

WALRUSZITJES

: Zwartsluisje

•

DIJKKALEBAS

: Blaaksedijk

•

DILLEDISMUS

: Middelsluis

•

SOLAIRKACHEL

: Cillaarshoek

•

DIJKENDUO

: Oudendijk

__________________________________________________________________________
12.

Los de som op, welk cijfer moet er bij het vraagteken staan?

18

(2+(4x4))
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Smikkelen en smullen
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De Sint-Quiz
Hopelijk vonden jullie de video’s leuk, de film-Piet lag in ieder geval in een deuk. Hebben
jullie goed opgelet? En de video’s bekeken op een telefoon of tablet? Dan zullen de volgende
vragen niet moeilijk zijn, dus begin nu maar fijn. De video’s nog een keer terug kijken mag,
want dat levert je vast een glimlach.
1

Hoeveel QR codes heb je gevonden?

Antwoord:
2

Waar in Heinenoord ligt de duikboot?

Antwoord:
3

vlam in de pan

Wat gebeurd er met de opblaasband van de Pietjes?

Antwoord:
7

Baggerdrop (Sliedrecht)

Waarvoor moet de brandweer komen bij ‘Alle Pietjes bakken’ ?

Antwoord:
6

5 rondjes

Waar heeft de Burgemeester zijn nieuwe veer gekregen?

Antwoord:
5

in de sloot bij de ijsbaan/streekmuseum

Hoeveel rondjes heeft de bezorgpiet in de video gefietst?

Antwoord:
4

8

die is lek

Wat zijn de Pietjes aan het doen als Sinterklaas vraagt in welke dorp ze zijn?

Antwoord:

die zijn aan het spelen

Selfie tijd!!!
Heb jij de periscoop van de Sinterklaas duikboot al gezien? Trek
dan snel je oude schoenen of laarzen aan (het kan daar namelijk
blubberig zijn) en maak hier een selfie mee. Maak een leuke,
spannende of gekke foto en stuur deze op naar
nederlandenoranje@gmail.com Wij maken van alle inzendingen
een mooie video en sturen deze naar sinterklaas!
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Sintpuzzel

32

Sinterklaas woordzoeker

Sinterklaas is gek op kleurplaten
33

Geheimschrift

bladeren
eekhoorn
regen
oranje
paraplu
storm
pompoen
spin
eikel
kastanje

Kaart voor de buurt
Sint zijn kerstkaarten waren mislukt, daarom staan op de volgende pagina’s 4 ansichtkaarten
gedrukt. Kan jij deze mooi versieren om vervolgens iemand in de buurt te plezieren? Schrijf
een lieve boodschap en kleur hem in. Geef hem daarna aan je oma/opa, buurtjes of een
vriendin. Zo iets leuks, daar knapt iedereen van op en dat maakt de Sint blij, dus hop hop!
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20

CENT

20
CENT

Kleurplaat winactie!!!!
Avonden zat Sint te zwoegen
Door zijn hersenpan te ploegen
In zijn herinnering te spitten
Hij ging er nog eens goed voor zitten
Hij vond snel het onderwerp voor dit gedicht
In kleuren ben jij immers een zwaargewicht
Het is kleuren voor en kleuren na
Tegen alles over kleuren zegt Iemand 'ja!'
Sint gunt iedereen zijn bezigheden
Zeker in deze tijden zonder zekerheden
Want zeker is dat Iemand met kleuren door blijft gaan
En dat moedigen Sint en Piet alleen maar aan
Hopelijk kon je dit rijmsel waarderen
Kon je 'r om lachen of er wat van leren
Ik ben met een reden jouw dak op gelopen
dus maak je kleurdoos maar snel open.
De kleurplaat op de achterkant
is nog niet zo charmant.
Hij is nu nog zo zwart en wit
en mist kleurige pit.
Je kan met deze kleurplaat een prijs winnen
en bij één van de lokale winkels innen.
Lever hem in bij de supermarkt, bakker, cafetaria of bloemist van Heinenoord
en misschien krijg jij wel het winnende antwoord.
Elke winkel kiest één winnende tekening
en de maker krijgt €25,- op rekening.
Je mag voor dat geld lekkers halen
Sinterklaas zal de rekening betalen.
Ga nu maar snel met de kleurtjes aan de slag
en lever hem in voor (9 dec) woensdag.
Liefs van Sinterklaas

Naam:
Leeftijd:
Telefoonnummer:
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