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Brief van de Sint 
 
Lieve Pieten en Lakeien, 
 
Jaarlijks organiseren wij samen met jullie op veler verzoek het Slot van Sinterklaas. 
Een belevenis voor jong en oud die de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een prachtig 
schouwspel vooral voor de kleine kinderen! 
 
Wij realiseren ons dat het naast leuk ook een intensief weekend is. Daarom deze brief 
met motivering en uitleg van de diverse taken en de invulling van personages als jij je als 
vrijwilliger wilt opgeven voor het Slot van Sinterklaas. 
 
Uiteraard hebben we goed geluisterd naar de waardevolle tips van degene die andere 
jaren al hebben meegeholpen: 
 
Een van de zaken was meer roulatie tussen de diverse acts, meer breaks/rust 
momenten. 
 
Meer begrip voor elkaars rollen in het totaalplaatje. Elke 10 minuten komen er 
nieuwe gasten om het slot te bezoeken waardoor je vaak kunt herhalen wat je al 
hebt gedaan.  
 
Dat is soms lastig en lijkt saai maar voor de gasten is alles. Daarnaast is het verzoek dat 
pieten ook meelopen met de tours, leuk voor de kinderen en leuk voor de interactie met het 
publiek. 
 
Liefs,  
 
Sinterklaas 
 
 
 
Wat ga jij doen als Piet? 
 
1.Entree - Slot Buiten 
 
Bij aankomst op het Slot van Sinterklaas staan naast Amerigo er weer een aantal kisten, 
zakken en andere attributen om daar al te laten zien dat mensen toch echt bij de residentie 
van Sinterklaas zijn aangekomen. 
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Wat je hier gaat doen is: 
 
Kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s en andere mensen vrolijk begroeten, welkom 
heten, uitleggen waar de entree is en waar ze hun polsbandjes mogen halen, en dat men 
op tijd in de rij bij de entree gaat staan. Soms kan het wachten voor de entree wat langer 
duren. Daar kun je op in spelen door aan te geven dat we blij dat ze er zijn en vinden het 
ook spannend dat nu al die mensen komen kijken bij ons Slot van Sinterklaas. 
 
Maar je kunt ook de kinderen helpen bijvoorbeeld over een muurtje te lopen, ze vragen 
wat ze dit jaar willen hebben voor Sinterklaas, hebben ze hun schoen al gezet. Lopen met 
een zak cadeaus, vragen of de kinderen je daarbij willen helpen. Dat zijn naast de foto- 
momenten de belangrijkste bezigheden op het plein. 
 
Voor de vertrekkende gasten is het belangrijk dat ze langs Amerigo gaan en dat je kunt 
vragen of ze het ook zo bijzonder hebben gevonden om Sinterklaas en zijn vele kamers te 
hebben gezien. 
 
2.Tours 
 
Dit jaar willen we Pieten ook mee laten lopen tijdens de tours, met name voor de kleine 
kinderen is dat extra spannend en leuk. Naast de Stijlkamers die in o.a. worden 
ingevuld door de Beppie Bijsient, Lila Lakei, Barbier, de Schoolklas, Saartje of de 
Kamerheer, Consuela of de Baron, Chef Robèrt zijn dit jaar ook kamers en gangen waar 
geen invulling is of via ëën van de drie TV schermen. Door het rouleren van plekken blijft het 
voor de pieten ook leuk en als het buiten koud is ben je in het uur dat je meeloopt met 
een tour weer lekker opgewarmd. 
 
Wat je hier gaat doen is: 
 
Door mee te lopen met de tour kun je de gasten naast de lakei wijzen op bijzondere 
plekjes of mee helpen dat ze even stil zijn om te luisteren en meehelpen in de Stijlkamers 
het daar te vertellen verhaaltje compleet te maken. Zo help je mee dat men snel gaat zitten 
en luistert als de Hofdame Beppie Bijsient de introductie doet, en Cool Piet Diego wat verteld 
op de TV  
 

- Help je mee om via de trap langs het prentenkabinet naar de werkkamer van Sint 
- Zo open je in de kamer van Lila Lakei de deur naar de schatkamer 
- Begeleid je de groep naar de barbier 
- Aansluitend naar de pietenklas waar je de kinderen mee laat dansen 
- Naar de badkamer van de pieten kijken we mee naar de TV met de hoofdpiet 
- Loop je stilletjes mee over de gang waar de pieten slapen 
- Begeleid je de groep mee naar de slaapkamer van Sinterklaas 
- Saartje zal daar e.e.a. uitleggen aan de kinderen pieten luisteren daarin mee 
- In de eetzaal helpen jullie mee met het wijzen naar de plekken van de kinderen en 

uitdelen van het lievelingsgerecht van Sinterklaas. 
- Het begeleiden van de kinderen via de geheime trap naar de keuken/bakkerij 
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- Het helpen van de Chef Robert in de keuken met het maken van een gezonde 
Sinterklaas lekkernij 

- De gasten uitzwaaien op het plein bij Amerigo 
 

3. Binnen - Slot Algemeen 
 
Het Slot van Sinterklaas is dit weekend het bruisend middelpunt voor Sinterklaas waarbij 
hij samen met zijn trouwe pieten team alle voorbereidingen treft voor hun “bezoeken” 
aan scholen, bedrijven en huisbezoeken. De bedrijvigheid kun je als bezoeker zien en 
merken als pieten langslopen binnen met of verlanglijstjes, inpakpapier of pakjes voor 5 
december! 
 
Wat je hier gaat doen is : 
 
Naast de pieten in de tour lopen er pieten over en weer over de trap en door en langs de 
pieten gang. Dat kan met een pakje…, een verlanglijstje… , een gedicht wat nog niet af is 
…, of gewoon op zoek naar de Hoofdpiet (die er niet is). 
 
4. Eetzaal 
 
De eetzaal is door de aanwezigheid van Sinterklaas een van de belangrijkste ruimtes van 
de Tour voor zowel de jonge als oudere gasten. Door de pieten etiquette en verhalen van 
Consuela om de kinderen te “leren” is de rol van de pieten hier meeluisteren en 
meedoen. 
 
Wat je hier gaat doen is : 
 
Naast de pieten in de tour zijn in de eetzaal bij Sinterklaas hier ook een 3 tal pieten 
aanwezig om de kinderen te helpen met stoelen aanschuiven, broodjes klaarzetten en 
uitdelen. Ook schuift één piet de stoel van Sinterklaas aan en let erop dat hij goed kan 
zitten. Als de ene groep de zaal verlaat kan de volgende groep al weer binnenkomen en 
gaan zitten. 
 
5. Bakkerij/Keuken 
 
De bakkerij /keuken is deze editie één ruimte in de kelder waar chef Robèrt reeds staat te 
wachten de kinderen een gezonde Sinterklaas lekkernij te laten maken. 
 
Wat je hier gaat doen is : 
 
Naast de pieten in de tour zijn in de eetzaal bij Sinterklaas hier ook een 2 tal keukenpieten 
aanwezig om de kinderen te helpen met het maken van de lekkernij en een zakje snoep te 
geven. 
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