SINTERKLAAS

13 november t/m 5 december
Ook dit jaar zijn Sint en Piet weer
in Hilversum! Sinterklaas slaapt
tijdens het harde werken door in
Museum Hilversum en heeft een
wasserij op de Gijsbrecht van
Amstelstraat. Ook brengt hij
een bezoek aan het Sinterklaas
filmweekend in Vue en het
Filmtheater. Kortom, Sinterklaas
is niet te missen!

Drive Thru De alternatieve
intocht van
Sinterklaas

14 november, 14.00 – 18.00 uur
In plaats dat Sinterklaas een route aflegt, leggen
jullie met de auto of de fiets een route af op
het landgoed Zonnestraal. De weg staat vol
pietjes. Uiteindelijk zie je Sinterklaas. Aanmelden
via een tijdslot is verplicht. Je meldt je aan via
livehilversum.nl/sinterklaas.
P.S. neem zoveel mogelijk kinderen mee in de auto.
Kan je er niet bij zijn? Of sta je te wachten bij de
Drive Thru? Luister mee naar de radiouitzending op
NH Gooi nhgooi.nl/luister/live. Op zondag is er een
speciale Sinterklaas uitzending bij NH Gooi radio.

livehilversum.nl/
sinterklaas

Programma
13 nov. 5 dec.

Slaapkamer van
Sinterklaas & Fotoexpositie

Museum Hilversum - Tickets en info via
www.museumhilversum.nl
1 nov. 5 dec.

Brievenbus van
Sinterklaas

Museum Hilversum & Gijsbrecht - Heb jij

een mooie brief of kleurplaat voor Sinterklaas? Stop
deze dan in de speciale brievenbus bij de Slaapkamer in
het Museum op de Kerkbrink of in de brievenbus bij de
Wasserij van de Sint op de Gijsbrecht (vanaf 13 nov. net
om het hoekje van de Albert Heijn, Hilvertsweg).
13 nov.

Meet & Greet met
Sinterklaas

Kerkbrink - Ontmoet Sinterklaas en lever je
tekening in. 14.30 – 16.30 uur.

Puzzelroute Sinterklaas

13 nov. 5 dec.	
De Gijsbrecht - Sinterklaas heeft letters verstopt

in de etalages van winkels aan de Gijsbrecht. Vind
jij alle letters en weet jij de slagzin op te lossen?
Sinterklaas kiest elke week uit de oplossingen en
kleurplaten een paar winnaars. Zij ontvangen een
leuke Gijsbrecht-prijs!

Wasserij van Sinterklaas

13 nov. 5 dec.	
De Gijsbrecht - Sinterklaas is dol op De

Gijsbrecht, net als wij. In de wasserij kan hij na zijn
werk lekker badderen, ontspannen en fris worden.
Ook zijn mantel, mijter en pietenpakken krijgen een
beurt. Zie jij ze hangen aan de waslijn? Kom kijken bij
de Wasserij van de Sint, op de Hilvertsweg (om het
hoekje van de Albert Heijn). En wie weet… tref je Sint
aan in de badkuip!

14 nov.

Drive Thru

Landgoed Zonnestraal - 14.00 - 18.00 uur.
Voor tickets livehilversum.nl/sinterklaas.
20 nov.

Sint Speurtocht &
met Sint op de foto

Gooische Brink - Ga de hele dag op zoek naar de
20 letters en win een prijs. Tussen 13.00 - 16.00 uur
kan je met Sint op de foto.
20 nov.

Sinterklaasfeest
in Seinhorst

Winkelcentrum Seinhorst - Hij komt!

Op zaterdag 20 november komt Sinterklaas naar
winkelcentrum Seinhorst. Vanaf 11:30 tot 13:30
uur kun je Sinterklaas ontmoeten en is er een leuk
programma. Het wordt gezellig, kom je ook?
Meer informatie vind je op
www.winkelcentrum-seinhorst.nl en
facebook.com/winkelcentrumseinhorst.
20 nov.

De Mega Sint Show

Gooiland - Party Piet Pablo geeft samen met

Sinterklaas en zijn vrienden een interactieve show.
Neem je verlanglijstje mee naar de show en ontmoet
je helden tijdens de meet-and-greet! Start: 10.30 uur.
20 & 21 nov.

Sinterklaas op bezoek
bij de Sinterklaasfilm

VUE en Filmtheater - In dit weekend brengt

Sinterklaas een bezoek aan de film. Op zaterdag 20
november komt hij bij VUE en zondag 21 november
is hij bij het Filmtheater. Kaartjes verkrijgbaar via de
website van VUE en het Filmtheater.

24 nov.

Walk Thru

De Riebeeck - Ontdek de Riebeeck-galerij en
ontmoet Sinterklaas. 14.00 - 17.00 uur.
24 & 28 nov.,
& 1 dec.

Voorstelling
Sinterklaas en de
stoute bakker

Theater Kleintje Kunst - De pieten van

Sinterklaas bakken de allerlekkerste pepernoten van
het land. De bakker is zo jaloers op hun bakkunsten
dat hij het recept steelt! Natuurlijk komt deze diefstal
uit en wat er dan allemaal gebeurt… Kijk voor tijden,
prijzen en reserveren op www.theaterkleintjekunst.nl

Beiaardiersconcert

24 nov. &
1 dec.	
Carillon Raadhuis en online - Beiaardpiet

geeft een speciaal Sintconcert. De Beiaardpiet is te
zien achter zijn carillon en wisselt liedjes af met leuke
verhalen. Tijdens het concert kan je live chatten met
Beiaardpiet. Online via de livestream op Youtube.
Zoek op Beiaard Hilversum. 11.00 - 12.00 uur.

27 & 28 nov.

Sinterklaasfeest
bij de Zoutkeet

De Zoutkeet - Hou de middag van 27 en 28

november vrij om het Sinterklaasfeest bij de Zoutkeet
met de Goedheiligman mee te vieren. Alle informatie
staat op de website en Facebook pagina van de
Zoutkeet.
27 nov. &
& 4 dec.

Sinterklaas brengt een
uitgebreid bezoek aan
het centrum

Centrum Hilversum - Op 27 november en 4

december tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.00
en 16.30 uur brengt Sinterklaas een uitgebreid bezoek
aan het centrum. Tussen 11.00 en 12.00 uur en 14.00
en 15.00 uur is hij in Hilvertshof en kun je toffe social
media filmpjes met hem maken! 27 november loopt
ook de pietenband rond door het centrum.
28 nov.

Sint op de Gijsbrecht

De Gijsbrecht is helemaal in Sinterklaassfeer.
Veel winkels zijn open, voor cadeautjes en lekkers,
en de Pietenband zorgt voor Sinterklaasliedjes en
vrolijke muziek. Kom kijken bij de Wasserij van de
Sint, om het hoekje van de Albert Heijn, of doe de
Sinterklaas-speurtocht. Wie weet loop je Sinterklaas

zelfs tegen het lijf! De goedheiligman is tussen 13:00
en 16:00 te gast op de Gijsbrecht, voor een heuse meet
& greet! Feest tussen 12.00 – 17.00 uur.

Slaapkamer Sinterklaas,
Foto expositie

In de slaapkamer is een hoop te beleven, zelfs als de sint op pad
is. Zo is er een tentoonstelling over de sinterklaastraditie, kun
je op de foto bij de slaapkamer en is er een knutseltafel. Je kunt
er zelfs iets achterlaten in het échte grote boek van sinterklaas!
Vanaf 3 november is de brievenbus al beschikbaar zodat,
wanneer Sinterklaas in Hilversum aankomt, hij een warm welkom
aan brieven en tekeningen kan verwachten in zijn slaapkamer.
Tickets en info via www.museumhilversum.nl

Kijk voor het volledige
programma op
livehilversum.nl/
sinterklaas

SINTERKLAAS
Speciaal voor scholen
Tentoonstelling en slaapkamer
13 nov. & 5 dec. Museum Hilversum - Voor scholen en

dagverblijven is er ook een speciale actie dit jaar. Zij kunnen een
ontmoeting met de sint reserveren. Tickets en info via
info@museumhilversum.nl

Musical Vorstin

13 nov - 5 dec. Sinterklaasvoorstelling ‘Pietenpret’. Op 22 en
23 nov | 09.00 | 10.30 | 12.00 | 13.30. Groep 1 t/m 5 van de
basisscholen kunnen zich hiervoor aanmelden via
www.plzier.nl/sinterklaas/

Beiaardiersconcerten

24 nov. & 1 dec. Carillon Raadhuis en online via de livestream op

Youtube. Zoek op Beiaard Hilversum. 11.00 - 12.00 uur.

Ontmoet Sinterklaas
Meet en Greet Kerkbrink
13 nov. 14.30 - 16.30 uur.

Sint in de Gooische Brink
21 nov. Winkelcentrum Gooische brink.

Walk Thru - De Riebeeck Galerij

24 nov. 14.00 – 17.00 uur. Ontdek de Riebeeck galerij en
ontmoet Sinterklaas.

Ontmoet Sinterklaas in het centrum
27 nov. & 4 dec. Centrum Hilversum

Programma kleinere
activiteiten
Buurthuizen

13 nov. - 5 dec. Kijk bij je buurthuis welke activiteiten ze organiseren

of kijk op www.versawelzĳn.nl of livehilversum.nl.

Kleuren en schoen zetten
13 nov. - 5 dec. Lunchroom De Koffiebranderij

Radio Sinterklaas

14 nov. Tijdens de Drive Thru kan je luisteren op https://
nhgooi.nl/luister/live. Veel interviews met onder andere de
stadsbeiaardier, de kinderburgemeester, de kinderdichter en
noem het maar op.

Mede mogelijk gemaakt door alle partners
en instellingen van Hilversum

Kijk voor het volledige
programma op
livehilversum.nl/
sinterklaas

