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Beste kinderen,

Als kinderburgemeester van de gemeente Dongeradeel vind ik het 
fantastisch dat we Sinterklaas vandaag welkom heten in Dokkum. Wat 
leuk dat jullie daar allemaal bij zijn!

Kijk eens om je heen, hoe mooi de stad eruit ziet. Heel Nederland ziet 
vandaag onze grachtenhuizen, het stadhuis, de straten en bolwerken 
op z’n best. Veel mensen hebben mij de afgelopen weken geholpen 
dit feest te organiseren en burgemeester Waanders was de beste 
adviseur die ik me kon wensen. Daarvoor dank ik hen allemaal van 
harte.

Ik wens alle kinderen en iedereen die er vandaag bij is een prachtige 
dag toe. Laat het de start zijn van een warme en gezellige periode rond 
de verjaardag van Sinterklaas. Je mag je schoen weer zetten en je 
verlanglijstje maken. Maak plezier, zing luid en maak 
er met elkaar een mooi Sinterklaasfeest van. Geniet 
vandaag van onze mooie stad en we zien je graag 
nog eens terug in Dokkum!

NOA DAANNETTE GROENEVELT
Kinderburgemeester gemeente Dongeradeel

Voorwoord
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WELKOM IN DOKKUM!

!!PRIJSVRAAG!! In dit boekje zitten een heleboel pietenmutjes 
verstopt. Kan jij ze allemaal vinden? Mail dan vóór 25 november 
a.s. het aantal naar sinterklaas@dokkum.nl en win een mooie prijs!
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BONTE
BRUG

SONNEMA
PLEINTJE

BARGEMERK

DE DIJK

LOOPROUTE

MOLENSTEEG

HOOFDPODIUM
MARKT

KINDERKOOR

DANCE FACTORY
DOKKUM

SURVIVALBAAN SURVIVALBAAN OPEN VOOR PUBLIEK

DIVERSE ATTRACTIES EN SPELLETJES

MIDDAGPROGRAMMA

DIVERSE ACTIVITEITEN
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POSTMA

DAKKAPEL MET
JEROEN KRAMER

NFPC OPTOCHT
SINT

CARILLON
SPEL

HANS 
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MET 
DAKKAPEL

GROTE 
BREEDSTRAAT
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PROGRAMMA

13:15-13:30: SAMBA-PIETENBAND
13:30-13:45: COOL KIDS PARTY
13:45-14:00: DANCE FACTORY
14:00-14:30: COOL KIDS PARTY
14:30-14:45: SAMBA-PIETENBAND
14:45-15:00: COOL KIDS PARTY
15:00-16:00: KIDSDISCO

Kom vanaf 14:00 een kijkje nemen in  
het Sinterklaashuis!! --> De Dijk 4-6
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WIE ZOET IS, 
KRIJGT LEKKERS...
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Om alles goed en veilig te laten verlopen

Vragen we je dit gedicht in je oren te knopen

De intocht van Sinterklaas wordt dan één groot feest

Voor alle zoete kinderen nog wel het meest!

Wat de beveiliging of organisatie zegt, moet je wel doen

Dan krijg je vast wat lekkers in je schoen.

In zo’n grote drukte van belang

Komen je eigendommen soms in het gedrang

Pas daarom op en kijk goed uit

Dan heeft een zakkenroller geen enkele buit

Voor schade of diefstal is de organisatie niet aansprakelijk helaas

Wel kijkt zij mee met beveiligingscamera’s.

Op dit feest respecteren we elkaar

Daarom geen discriminatie, agressie of onaardig gebaar.

‘Say cheese’ op deze mooie dag

Want foto- en videocamera’s registreren je lach

Misschien zie je jezelf terug op tv of in de krant

Daarvoor heeft de organisatie toestemming op voorhand.

Om je niet te bezeren

Gaan we glaswerk weren

Neem dus geen glas mee vandaag op straat

Zodat alles veilig gaat.
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Wie bent u?
Ik ben de Fryske Pyt van Sinterklaas. Samen met de andere Fryske Pyt ken ik 

Fryslân ‘op myn dúmke’. Jullie kunnen ons herkennen aan het rode en blauwe 

kostuum, vol met ‘pompeblêden’. Voor wie niet weet wat pompeblêden zijn: dat zijn 

de rode leliebladen op de Friese vlag. Ze lijken wel een beetje op hartjes. 

 
Hoe is Sinterklaas in het echt?
Sinterklaas is serieus, lief maar ook wel streng. Hij deelt graag cadeautjes uit en 

houdt van eerlijkheid. Iedereen is voor hem even belangrijk. Soms vertel ik Sint ook 

weleens een Fries mopje. Daar kan hij altijd om lachen. Het is een cadeautje om 

met Sinterklaas samen te werken. En het mooie is, waar wij te gast zijn, daar is het 

altijd feest.

Hoe vindt u het dat Sinterklaas dit jaar als eerste in Dokkum aankomt?
Dat we dit jaar aankomen in een Elfstedenstad is voor een Fryske Pyt het mooiste 

wat er is. Nu krijgen we de kans om heel veel dingen te laten zien waar Fryslân 

‘grutsk’ (trots) op is, zoals kaatsen met ‘pipernuten’ (pepernoten), ‘reedriden’ 

(schaatsen) op skeelers en het ‘Fryske hynder’ (Friese paard). En we houden van 

‘fierljeppen’. Dat is verspringen met een polsstok. En raad eens waarmee wij gaan 

fierljeppen tijdens de intocht? Het heeft iets te maken met Sinterklaas…

Wat maakt de intocht in Dokkum zo bijzonder?
Wat Dokkum heel uniek maakt, is dat het een oud stadje is, dat op drie terpen 

ligt. Dat zijn heuvels waar heel vroeger huizen op werden gebouwd, zodat ze niet 

onder water konden lopen. Bijzonder zijn ook de bolwerken om Dokkum heen. Dit 

zijn verdedigingsmuren die inwoners tijdens de oorlogen moesten beschermen. 

Nu zijn de bolwerken vooral heel handig om op te staan als Sinterklaas Dokkum 

binnen komt varen. Zo kun je de stoomboot goed zien! 

Wordt u weleens door andere Pieten gepest omdat u Fries bent?
Pieten pesten niet! Iedereen is verschillend. Iedereen is uniek. Dat maakt iedereen 

heel mooi. Sinterklaas waardeert dat juist zo, dat we allemaal verschillend zijn. 

Tot slot: Wat wilt u nog zeggen tegen de kinderen?
Ik hoop alle kinderen, die vandaag naar Dokkum zijn gekomen, persoonlijk 

te ontmoeten. Dat wordt lastig, want jullie komen met heel veel tegelijk. Het 

allerbelangrijkste is dat je zingt en dat je plezier maakt met je broertjes, zusjes, 

vriendjes of vriendinnetjes. Dat je lacht, zwaait en dat je geniet! Vergeet dat niet!

LACH, ZWAAI EN GENIET!

Als je goed kijkt, zie je vandaag twee 

Friese Pieten rondlopen in Dokkum. Voor 

burgemeester Marga Waanders gaat 

daarmee een wens in vervulling. Zij vindt dat 

de Friese Pieten erbij horen nu Sinterklaas 

als eerste in 'haar' stad aankomt. Maar, wie 

zijn die ‘Fryske Piten’ eigenlijk? We stellen 

één van hen zes vragen…
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De hartelijke groeten van de Fryske Pyt!



12 13

Ook dit jaar doet het Sinterklaasjournaal van de NTR weer verslag van de 

actuele ontwikkelingen en achtergronden rondom de verjaardag van de 

Goedheiligman in Nederland. 

Zoals altijd is de presentatie vanuit de studio in handen van Dieuwertje Blok. 

Jeroen Kramer doet verslag vanaf verschillende locaties in het land, waaronder 

het prachtige Dokkum, waar Sint en zijn gevolg voet aan wal zetten. 

Van maandag 13 november t/m dinsdag 5 december is het Sinterklaasjournaal 

elke dag om 18.00 uur te zien bij NPO Zapp op 3. De Intocht zie je in een speciale 

- extra lange - aflevering op zaterdag 18 november om 12.00 uur. 

Alle afleveringen zijn terug te kijken op www.sinterklaasjournaal.nl. Op deze site 

zijn ook veel verrassende extra’s te vinden. Dus neem snel een kijkje!

NTR

www.rabobank.nl/pinpin

Download Rabo PinPin samen met je
ouders in de app stores

In deze app maak je kennis met de pinguïn PinPin.

Je kunt er mee spelen, maar PinPin weet ook veel

op het gebied van euro's en pegels en leert je van

alles over sparen en omgaan met geld.  

Rabo PinPin: de coolste zakgeld-app

en leer alles 
over geld

Speel met
PinPin
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De Pepernotenleverancier van Sint in Dokkum!

TRADITIONEEL RECEPT  

PURE KWALITEIT 

SMAAKVOLLE 
SEIZOENSPRODUCTEN

ROTSTERHAULE | 0513 - 55 12 26

WAT HEB JE NODIG?
• 450 gram chocolade: melk, wit of puur
• Klein zakje kruidnootjes
•  Tumtum-snoepjes, schuimpjes, hartjes

•  Sint en Piet chocoladeflikjes.

Neem een vierkant bakblik en doe daar bakpapier in. 
Dit mag best wat uitsteken, dan is het straks 
makkelijker om de Rocky Road er uit te tillen.

Smelt dan de chocolade au bain-marie, dit is de 
makkelijkste manier en dan kan de chocolade niet 
verbranden. Zet een pannetje met water op laag vuur, 
met daarin een kom. Breek de chocolade in stukjes 
in de kom en laat het smelten, roer af en toe tot alles 
gesmolten is.

Als de chocolade gesmolten is haal je het van  
het vuur en meng je de pepernoten, de tumtums,  
de schuimpjes en de hartjes door de gesmolten 
chocolade. Bewaar nog wel wat om de bovenkant mee 
te versieren.

Schep dit mengsel in het bakblik en versier de 
bovenkant met de chocoladeflikjes en alle andere 
snoepjes die je niet hebt opgegeten... Zet de Rocky 
Road vervolgens in de koelkast om op te stijven.
Als de chocolade hard is kun je de Rocky Road breken 
en op tafel zetten voor pakjesavond. Zeker weten dat 
de visite er niet vanaf kan blijven!
Veel succes! 
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Recept SINT EN PIET 
Rocky Road
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Moois uit Dokkum

De Zijl 1 . Dokkum . T (0519) 223 222 . 1622lifestyle.nl

FA S H I O N  .  S H O E S  .  L I F E S T Y L E  .  L I V I N G

Heel vroeger was Dokkum een 
echte havenstad, Sinterklaas 

vaart heel graag met zijn 
Pakjesboot onze haven in.

Sinterklaas heet eigenlijk 

Sint Nicolaas en is al 

heel, heel erg oud.

Al sinds 1952 wordt de intocht 
van Sinterklaas live op de 

landelijke televisie uitgezonden.

Vanaf het moment dat 
Sinterklaas in het land is, mag je 
je schoen zetten: vanavond dus!

‘Sinterklaas kapoentje’ 
en ‘Sinterklaasje bonne 

bonne bonne’ zijn de 
oudste Sinterklaasliedjes.

Sinterklaas kleedt zich als 
een bisschop, zo iemand had 

vroeger hulpjes die pages 
heetten. Een Pietenpak is dus 

eigenlijk een ‘pagepak’.

LEUKE SINTERKLAAS 
FEITJES

WIST JE DAT?

16
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EHBO

TOILETTEN

INFO

VERSCHOONPUNT

LEGENDA

TOEGANGSPOORT

PLATTEGROND



Hendoweg 11  9101 PC Dokkum 

Walbeschoeiingen 
Houten bruggen 

Meerpalen 
Terrassen 

Aanleg- loopsteigers 
Baggerwerk 

info@kuiperswaterbouw.nl  
www.kuiperswaterbouw.nl 

Bent u uw kind kwijt? Meld u bij de dichtstbijzijnde EHBO-post. 
Kinderen die hun ouders kwijt zijn, worden namelijk opgevangen 
bij de EHBO. Alle medewerkers van de organisatie zijn ervan op de 
hoogte dat zoekgeraakte kinderen naar de dichtstbijzijnde EHBO-

post worden gebracht.

Wat kunt u doen om te voorkomen dat u uw kind kwijtraakt?
Omdat de Sinterklaasintocht veel kinderen trekt en een druk 
bezocht evenement is, is het risico om uw kind even uit het oog 
te verliezen en zo kwijt te raken aanwezig. Daarom hebben wij bij 
de toegangsroutes een aantal gastheren/vrouwen staan die 
polsbandjes uitdelen aan kinderen. Op het polsbandje kunt u uw 
naam en 06-nummer schrijven. Hierdoor kunnen wij u snel bereiken 
als u uw kind kwijt bent en wordt gevonden. Ook de gastheren/
vrouwen langs de route hebben een aantal polsbandjes bij zich die 
ze kunnen uitdelen. 

Ook is het verstandig om, als dat mogelijk is, met uw kind af te 
spreken wat hij/zij moet doen als hij/zij u kwijtraakt. 

KIND KWIJT?

20



2322

GEDICHT

Heel dokkum dromt samen

voor de intocht van de sint.

Winkeliers poetsen hun ramen

pakes en beppes worden kind.

 

Verlanglijstjes zijn geschreven.

Jonge harten kloppen verheugd.

Zelfs oude schoenen beleven bij de kachel

onverwacht een tweede jeugd.

Tsead Bruinja 

de Dongeradichter

Jong en oud

DOOLHOF
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VOL VERWACHTING
KLOPT ONS HART!

5 DECEMBER
VERLANGLIJSTJES

24 25



2726

sintdokkum.nl

Volg ons op:

SintDokkum

Hoe beleef jij de  
Sinterklaasintocht? 
Deel je foto’s op  
social media en  
gebruik #SintDokkum

probo.nl

100% eigen productie

Exclusief voor resellers

Jij bestelt wij doen de rest

Digitale print & fulfilment 
partner voor resellers 

27
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AB Vakwerk staat voor:

• Uitzenden
• Detacheren
• Payroll
• Werving & Selectie van HBO en WO personeel

Voor al onze diensten en onze medewerkers 
gelden de sleutelwoorden: 
Coöperatief, ondernemend, betrouwbaar, 
vakkundig en altijd dichtbij.



Dagen geleden lag ik al te dromen,
over de dag dat de Sint aan zou komen.
Zou hij dit jaar niet in Spanje blijven?
Zou de boot met al die pieten nog wel kunnen drijven?
Iedereen staat in de venster te staren,
daar komt de stoomboot alweer aangevaren.
Langzaam maar zeker nadert hij de kant.
We zijn ook zo blij, want de Sint is in het land!

REFREIN:
Spring op en neer Sinterklaas is aangekomen.
Hij heeft voor jou en voor mij wat meegenomen.
Zwaai heen en weer, schreeuw het hardop van de daken,
de Sint is in het land, dus we gaan een feestje maken!
Spring op en neer, Sinterklaas is aangekomen.
Hij heeft voor jou en voor mij wat meegenomen.
Zwaai heen en weer, schreeuw het hardop van de daken,
de Sint is in het land, dus we gaan een feestje maken!

Daar is de sint, oh wat is dit prachtig.
Maar ik ben ook wel wat zenuwachtig.
Heeft hij mijn naam in het boek geschreven?
Zou zwarte Piet mij de roe gaan geven?
Daar wil ik liever niet meer aan denken.
Ik hoop dat de Sint mij iets moois zou schenken.
Piet stopt wat pepernoten in mijn hand.
Ik ben nooit zo blij want de Sint is in het land!

Sint roept mijn naam, ik moet bij hem komen.
Dit is nog beter dan in mijn dromen.
Hij zegt: “je bent dit jaar weer zoet geweest”.
De piet lacht me toe, oh wat een superfeest...superfeest!

REFREIN

REFREIN

FLASHMOB

3130

COOLE PIET - SPRING OP EN NEER



Beste bezoekers,

Wat een mooie dag moet het voor iedereen geweest zijn hier in 
Dokkum. Misschien was u voor het eerst in Dokkum, speciaal voor 
Sinterklaas en zijn gevolg. Misschien bent u een goede bekende 
van deze prachtige stad. Iedereen deed ertoe; Dokkum straalde 
vandaag, mede dankzij u.

Ik geef Noa Daannette Groenevelt een groot compliment. Het 
afgelopen jaar mocht zij kinderburgemeester zijn in de gemeente 
Dongeradeel. De organisatie van dit feest vandaag was voor 
haar het sluitstuk. En wat heeft ze het fantastisch gedaan. Zo’n 
jong talent als collega binnen de gemeente, daar kun je als 
burgemeester alleen maar trots op zijn.

Zoals Noa al zei in het voorwoord: we zien u graag nog eens terug in 
Dokkum. Sinterklaas zal namelijk ontdekken dat het hier goed toeven 
is, maar ook voor u als bezoeker biedt Dokkum veel moois om van te 
genieten, het hele jaar door. U staat hier op historische grond. Dit is 
de plek waar het verhaal van Bonifatius zich afspeelde, hier had de 
Admiraliteit eens zijn thuis en hier werden duizenden schaatshelden 
naar de finish van de Elfstedentocht gezongen.

Daarom: oant sjen! En voor nu: fijn dat u erbij was!

Burgemeester gemeente Dongeradeel

Koopzondag, zondag 3 december 

Lichtwenskerstboom, 13 t/m 16 december

Kerstfair in Dickensstijl, 15 december 13.30 tot 22.00 uur

Lichtwenskerstboom, 20 t/m 23 december

ACTIVITEITEN

Locatie: De Dijk 4-6 in Dokkum
Tot 4 december dagelijks geopend (m.u.v. zondag). Kijk voor de 
openingstijden op www.sinterklaashuisdokkum.nl.

Begane grond (voor de jongste bezoekers)
Kom een spelletje spelen, een kleurplaat inkleuren, een puzzel 
ontrafelen of snoepen van alle Sint lekkernijen. Je kan zelfs de 
slaapkamer van Sinterklaas bezoeken en zien waar hij slaapt. 

Bovenverdieping (vanaf 10 jaar)
Op de bovenverdieping van het Sinterklaashuis in Dokkum is een 
ware expositie over de geschiedenis van het Sinterklaasfeest. 
Kom dus een kijkje nemen en laat je leiden langs de prachtige 
kunstvoorwerpen door middel van een audiotour.

Ook leuk:

NA 18 NOVEMBER

32 33

Kom naar het Sinterklaashuis!
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COLOFON

Bedankt!

Tekst:   Thea van der Schaaf, Johanna Kommerie,  

  Tine van Knijff en Klasina van der Werf

Redactie:   Gemeente Dongeradeel & Vinke Vision

Vormgeving:  Gemeente Dongeradeel - Willemien Greveling   

Drukwerk:     Allprint Dokkum

Deze landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum is niet mogelijk zonder de inzet van:

Sint Nicolaas Centrale Friesland | Ondernemersvereniging Dokkum | NEF 

ROC Friese Poort | Gemeente Dongeradeel | DDFK-gemeenten | Provincie Fryslân 

Vinke Vision | Politie | Brandweer | Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 

HEMA | Arriva | EHBO-vereniging Dokkum | Dance Factory Dokkum 

Scouting De Granaet Dokkum | Opus3 Centrum voor muziek | Rode Kruis 

Veiligheidsregio Fryslân | Wakk3r | Probo Sign | Lauwers Design | Motiflow 

NDC Mediagroep | Verrassend Mooi | Booking Dokkum 

Dokkumer Vlaggen Centrale | Autobedrijf Bourguignon | 1622 Lifestyle | Natural Bag 

Bouwgroep Dijkstra Draisma | Zijlstra Verhuur | Bakkerij de Jong 

Traffic Support Events | DamPrints | The Rock Productions | Eric’s café

KB Food en Drinks | Albert Heijn Dokkum | Stadscafé Artisante 

Stichting Wereld Winkel Dokkum | Kuipers Waterbouw BV

Zwembad Tolhuispark Dokkum | Zensa Mode | Van Kammen Tenten en Catering  

Rabobank | United Exposure | MOA Producties | Pepernotenfabriek Modderman 

Friesch Dagblad | Eetcafé Burgers | De Abdij Dokkum

Jansma Drachten | Drent en van Dijk Ruimtelijke Vormgeving

Peters Sport- en Spel uitleen | Grand Café De Waegh AB Vakwerk | FE Telecom  

Slagerij Weidenaar | Kabelnoord | Sport Fryslân | Pranger-Rosier 

en vele, vele andere Dokkumers, Dongeradelers, vrijwilligers, 

ondernemers en medewerkers!!
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Oant sjen!
Je mag het programmaboekje houden! 

Wil je dat niet? Lever het boekje dan weer in bij de toegangspoort.
Zo houden we samen Dokkum schoon! Bedankt voor je hulp. 

We vonden het leuk dat je erbij was, daarom staat er daar ook een 
goodiebag voor je klaar! Op = op.

Tot ziens in Dokkum.


