
De Vrienden van Sinterklaas Druten 
      TIPS & TRUCS TIJDENS HET HUISBEZOEK 
 
 
 
VRIENDELIJKE SINTERKLAAS 
Sinterklaas is een oude, vriendelijke man. Geen boeman. 
Kwaadspreken doet Sinterklaas niet. Opvoeden is aan de ouders of verzorgers niet 
aan Sinterklaas. Informatie die Sinterklaas krijgt van ouders welke negatief voor het kind uitvallen verdwijnen 
daarom ook naar de prullenbak. Sinterklaas leest ook geen gedichten met schuttingtaal of dubbelzinnige 
grappen. Kinderen zullen niet begrijpen waarom Sinterklaas zich daartoe zou verlagen.  
 
DE STOEL VAN SINTERKLAAS  
Sinterklaas zit het liefst op een hoge stoel met een rechte leuning. Dat zit gemakkelijk en is ook mooier bij het 
maken van goede foto's. U kunt natuurlijk ook voor het bezoek van de goedheiligman de stoel versieren. 
Dit is een leuke bezigheid, maar het is niet persé nodig. Mocht U toch gaan knutselen doe dit NIET met crêpe-
papier! Dit vlekt heel erg, vooral als het buiten regent en de mantel van Sinterklaas vochtig is geworden. 
 
FOTO EN VIDEO-OPNAMEN  
Wij begrijpen best dat die ene foto heel belangrijk is, als uw kind voor het eerst bij Sinterklaas op schoot zit. 
Dwing kinderen echter niet, laat ze zelf kiezen of ze bij Sinterklaas willen zitten. Tijdens het bezoek van 
Sinterklaas zijn er genoeg momenten voor mooie foto’s of leuke video-opnamen.  
 
ZOU SINTERKLAAS AL ONDERWEG ZIJN?  
Begin niet uren van tevoren al met zingen. Vertel niet aan de kinderen “Nog drie uur, dan komt Sinterklaas”, 
ook Sinterklaas staat wel eens in de file. Maak de kinderen niet nerveus.  
 
SPEELGOED COMPLEET  
Alle inpakpieten moeten weten wanneer een cadeau compleet is. Moeten er batterijen in of zitten ze er al bij? 
Een cadeau wat in elkaar gezet moet worden is leuker voor een kind als dat al gebeurd is, we denken 
bijvoorbeeld aan de poppenhuizen, garages e.d. Kinderen willen direct spelen en niet wachten totdat alles 
compleet is.  
 
IEDER KIND EEN CADEAU  
Tijdens het bezoek van Sinterklaas is het leuk als ieder kind één cadeau ontvangt. Het spreekt voor zich dat de 
cadeaus die Sinterklaas uitdeelt van gelijke waarde zijn. Dus niet de één een chocoladeletter en de ander een 
dure pop. We vragen de inpakpieten één zak, mand of doos apart te houden met voor ieder kind één cadeau.  
 
NAAM VERMELDEN OP EEN CADEAU  
Plak een stikker op het cadeau en schrijf hier in HOOFDLETTERS de naam duidelijk leesbaar op.  
 
SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET DRINKEN GEEN ALCOHOL  
U hoeft het niet te vragen. Sinterklaas en zwarte Piet brengen de dagen in Nederland nuchter door. Een 
glaasje fris is lekker maar een borrel slaan wij resoluut af. Daarnaast drinken zowel Sinterklaas als zwarte Piet 
graag met een rietje.  
 
TEMPERATUUR EN OPEN VUUR 
Tijdens het bezoek van Sint en pieten is het niet fijn als het warmer dan 20 graden is en geen open vuur in de 
buurt (vb: kaarsen of open haard). Dit met het oog op het uitlopen van de schmink en het brandgevaar van de 
kleding van Sint en zijn pieten. 
 
BETALING 
Deze mag na afloop van het huisbezoek, gepast in een envelop, meegegeven worden aan de hoofdpiet. In 
verband met de veiligheid van onze vrijwilligers hebben deze géén wisselgeld. 


