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Het grote 
Sinterklaasfeest

Bestel GRATIS kaarten voor  
het grote Sinterklaasfeest op  

zaterdag 13 november op het Stadserf  
op www.sintstadschiedam.nl

TOEGANG GRATIS,  
IEDEREEN BOVEN 12 JAAR MET QR CODE 

MET OPTREDENS VAN:

Circus Pieten

Rijnmondband

Ballet en Dansstudio  
Schiedam Vlaardingen 

Wally’s Pretparade



Parkeren in de ABC garage en de garage van de Passage.
Kom zoveel mogelijk met openbaar vervoer en fiets. 

TOEGANG GRATIS

Het grote 
Sinterklaasfeest

ZATERDAG 13 NOVEMBER 
AANVANG 12.00 UUR

‘T STADSERF TE SCHIEDAM 



 

Korenbeurs
Sinterklaaspaleis
vanaf 14 november

Stadserf
Aanvang 12.00 uur

Schiedam Sintstad!



KORENBEURS IS SINTERKLAASPALEIS
Psssttt, kom eens... Nog iets dichterbij... De Bibliotheek Schiedam 
wil een geheimpje verklappen! De Korenbeurs aan de Lange 
Haven wordt vanaf 14 november het paleis van Sinterklaas!

Is dat niet leuk? De bibliotheek is ontzettend vereerd en druk bezig 
om de Korenbeurs helemaal klaar te maken voor zijn komst. Op 
doordeweekse dagen brengen alle groepen 1 tot en met 4 van de 
Schiedamse basisscholen een bezoek aan het Sinterklaaspaleis met 
hun klas. Dat wordt een heerlijk feest in de Korenbeurs!

Andere belangstellenden kunnen op de volgende dagen Sint ontmoeten:
• zondag 14 november van 10.00 uur tot 17.00 uur 
• zondag 21 november van 10.00 uur tot 17.00 uur
• zondag 28 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Op andere dagen is Sinterklaas druk aan het werk en is hij dus niet 
aanwezig. Wel kun je dan het Sinterklaaspaleis bewonderen.

Meer op: www.debibliotheekschiedam.nl



Waarde Pim,
Verrassend wellicht voor je, dat ik je zelf een bericht stuur.
Dat is natuurlijk niet voor niks. Onze HoofdPiet heeft het enorm druk 
met het voorbereiden van onze komst naar Schiedam. We moeten het 
toch anders aanpakken, dan we gewend zijn, vanwege Corona. Ook wij hebben 
daar last van. Gelukkig niet, dat wij hier zieke Pieten hebben, maar we moeten wel 
voorzichtig blijven. Zo is hij is druk bezig, om een nieuwe groep Pieten op te leiden, 
om ze voor te bereiden op hun komst naar Schiedam. 

En ... eerlijk gezegd hebben we daar onderling best wel discussie over gehad, maar 
de groep is heel enthousiast en enorm gemotiveerd! Maar ik had toch graag je  
mening hierover gehad.Ik vind het daarom ook erg jammer, dat je dit jaar niet bij 
ons op bezoek kon komen om over onze komst te praten. Ik heb dat erg gemist, 
mag ik wel zeggen. Het was altijd erg gezellig en vooral nuttig.

Gelukkig hebben we elkaar een aantal malen gesproken, dankzij de, hoe heet dat 
ook weer, de digitale snelweg? Maar dat is toch anders, dan praten met elkaar 
onder het genot van een kop chocomel. Daar zal ik wel een beetje te oud voor zijn, 
maar goed, het is niet anders. Ik vind wel, dat ik behoorlijk met de tijd mee ga, al 
zeg ik het zelf! 

Hebben jullie al een idee, hoe jullie onze komst gaan organiseren? Gelet op het 
verleden, kan ik me voorstellen, dat dat wel een forse uitdaging wordt. Is toch niet 
te doen, met zoveel mensen in de hele stad?

Maar daar vinden jullie ongetwijfeld wel een oplossing voor. Daar heb ik het  
volste vertrouwen in! Wellicht heeft de Burgemeester daar ook een idee over.
Ik kijk er naar uit om jullie weer allemaal te zien en vooral naar de kinderen.

We appen, zoomen of wat dan ook.

Modern he, die Sint Nicolaas?

Sint Nicolaas



Eminentie,
Wat leuk, om een direct bericht van u te krijgen.  
Dat u daar tijd voor heeft, zeg! Inderdaad vond ik het jammer, dat ik u niet  
persoonlijk heb kunnen spreken in Madrid. Want dat is altijd een feest, zeker voor 
mij.Maar gelukkig hebben we elkaar, via Zoom en Teams wel kunnen spreken.
Heel slim, om Hoofdpiet even niet lastig te vallen met problemen. Die lossen wij wel 
samen op.

Even voor mijn beeld, is hij nu bezig om een hele nieuwe groep op te leiden? Dat is, 
volgens mij, erg lastig. Of is hij bezig, om de groep, die al stond te trappelen om naar 
Schiedam te komen, voor te bereiden? Ik ben erg benieuwd.

Terecht dat u zegt, dat het in de huidige omstandigheden, onmogelijk is om uw 
komst op dezelfde wijze te vieren, zoals voorheen. Dat vinden we hier heel erg  
jammer, maar het is nu eenmaal zo. Daarom hebben we wat anders bedacht.
Wij willen uw komst naar Schiedam uitgebreid vieren op het Stadserf op  
13 november. U kent het toch nog wel? Dat is dat dat grote plein midden in de stad.
Op dit moment zijn we druk bezig om een passend programma samen te stellen.  
De burgemeester vond het ook een prachtig idee. En, jullie zijn een beetje  
hetzelfde, hij wil alles weten en denkt ook mee. Overigens erg fijn hoor!

En het wordt een heel mooi programma, dat verzeker ik u. Niet alleen voor u en uw 
Pieten, maar vooral voor de kinderen in de stad. Iedereen denkt overigens mee, want 
het is belangrijk om Uw komst groots te vieren, zeker voor alle kinderen. Daarnaast 
zijn we druk bezig om uw paleis in te richten. Dit keer niet in het museum, want dat 
wordt verbouwd, maar op een nieuwe hele mooie locatie. Namelijk de bibliotheek 
aan de haven. Een prachtige locatie, al zeg ik het zelf. En natuurlijk een prachtig 
gebouw.

Dus u kunt tegen HoofdPiet zeggen, dat de Pieten geen boeken hoeven mee te 
nemen! Dat scheelt weer. Wij hebben er daar genoeg. Zo ziet u, over uw ontvangst 
hoeft U zich geen zorgen te maken. Dat gaat helemaal goed komen!

Ik ben alleen wel nieuwsgierig, welke Pieten u gaat meenemen.
We Appen of Zoomen nog!

Pim



Waarde Pim,
Wat goed zeg, hoe jullie bezig zijn. Dat gaat inderdaad een  
groot feest worden! Is de Dansschool en de Rijnmondband er ook bij?  
Is wel een verzoek van mij, hoor. Ik vind dat helemaal geweldig altijd. Al die dan
sende kinderen, prachtig! Maar dat hoor ik nog wel van je, ik heb daar  
alle vertrouwen in.

Fijn, dat de burgemeester ook volop meedenkt, want hij heeft altijd een goed 
idee. Ik kan haast niet wachten, om hem weer te zien en te spreken. Maar vooral 
om de kinderen van Schiedam weer te zien, dat begrijp je. Ik sta te popelen om te 
komen.

Over popelen gesproken. Inderdaad nemen wij een nieuwe groep Pieten mee.  
Zij hebben hun leerschool helemaal doorlopen en uit de verhalen van de andere 
Pieten over de ontvangst in Schiedam zijn ze heel enthousiast en ook nieuws
gierig. Uiteraard worden ze goed begeleid door de overige Pieten, maar ze zijn  
er helemaal klaar voor, althans volgens HoofdPiet. Dus daar ga ik van uit en  
vertrouw hem op zijn woord.

Wat goed, dat de Bibliotheek ons onderdak wil geven! Daar ben ik heel blij mee!. 
Ik hou van lezen, dus dat is een mooi cadeau van hen. En wat een prachtig  
gebouw zeg! Ja, ook Sint Nicolaas kent Streetvieuw hoor. Had je niet gedacht 
zeker. Sint Nicolaas gaat met zijn tijd mee hoor!
Ik kan alleen het Stadserf nog niet vinden. Kun je me een foto doorappen? Dan 
heb ik een beeld.

We gaan hier gauw verder met inpakken. Het scheelt wel een paar koffers, zonder 
boeken. We kunnen niet wachten om te komen, reken maar!

We hebben nog contact op wat voor manier dan ook. 
Doe je de groeten aan iedereen?
 

Sint Nicolaas



KIJK OOK OP ONZE WEBSITE:

www.sintstadschiedam.nl
Bestel hier ook GRATIS kaarten voor het grote  

Sinterklaasfeest op zaterdag 13 november  
op het Stadserf

TOEGANG GRATIS, IEDEREEN BOVEN 
12 JAAR MET QR CODE

EN VOLG ONS OP FACEBOOK
www.facebook.com/sintstadsdam



          AAccttiivviitteeiitteenn  OOrrggaanniissaattiiee    TREC 
    TTooeerriissmmee  RReeccrreeaattiiee  EEdduuccaattiiee  CCuullttuuuurr  
                                              wwwwww..ttrreecc..eevveennttss  
 
        

 
 

FONDS
schiedam vlaardingen e.o.



Stichting Evenementen Promotie Schiedam, Lange Kerkstraat 70, 3111 NR Schiedam
Telefoon 010 71 42 51

De intocht van Sint Nicolaas en het Sinterklaaspaleis worden georganiseerd 
door Stichting Evenementen Promotie Schiedam (SEPS)



Sinterklaaspaleis in de Korenbeurs, 
Lange Haven 145 te Schiedam

Sinterklaas is aanwezig van 10.00 uur tot 17.00 uur  
op zondag 14, 21 en 28 november

Op andere dagen is Sinterklaas druk aan het werk 
en is hij dus niet aanwezig. 

Wel kun je dan het Sinterklaaspaleis bewonderen.

SINTERKLAAS
PALEIS

VRIJEINLOOP


