
 
 
 
 
 
Het Sinterklaasfeest is weer in aantocht!  
Ook in Koudum zal Sinterklaas heel veel kinderen blij maken. Dit jaar anders dan anders. 
Helaas moet ook de Sint zich aan de maatregelen houden en kan hij niet met de stoomboot 
naar Koudum komen. 
 

Gelukkig zijn er al een paar Hulppieten in Koudum gesignaleerd, die helpen de schoenen te 
vullen en de pakjes te brengen.  
 

Toch maakt Sinterklaas zich een beetje zorgen, want Spelletjespiet, Grapjespiet en 
Deugnietpiet zijn ook meegekomen. Overal waar zij komen gebeuren gekke, grappige en 
raadselachtige dingen. Kijk dus goed uit!                                                                                         
Onderweg van Spanje naar Nederland zijn er al een paar rare dingen gebeurd op de 
stoomboot. Maar tot Sinterklaas zijn vreugd zijn ze weer veilig in Nederland aangekomen.  
 

Alleen blijven er nog steeds vreemde dingen gebeuren...  
Zo was de pakjeskamer ineens niet meer gevuld met cadeautjes maar met kolen. En is 
Sinterklaas ook nog eens iets belangrijks kwijt geraakt. Of zou hij een beetje vergeetachtig 
worden? Misschien zijn de Pieten de boel weer op stelten aan het zetten, zonder dat 
Sinterklaas dat weet! 
 

In Koudum zijn vreemde plaatjes, raadsels en andere opdrachten gevonden. 
‘Dit moet tot de bodem van de zak worden uitgezocht!’, zoals we dat in het Pietenhuis 
zeggen.  
 

Kunnen jullie Sinterklaas een beetje helpen, zodat alles weer gaat zoals het 
hoort?                                
 

Zie hieronder hoe het werkt en stuur Sinterklaas een mail met de oplossing.  
Het harde werken wordt beloond met wat lekkers! 
 
Sinterklaas zou het erg leuk vinden om de Koudumer Speurpieten aan het werk te zien         

en ontvangt graag leuke en grappige foto’s in zijn mailbox😊 

(zie onderaan de instructies zijn mailadres). 
 
 
Heel veel plezier! 
 
Sinterklaas en zijn Pieten 
 
 
 
 

 

 

Koudum, november 2020 

Dag lieve kinderen, 



 
Instructies: 
 

Kies een route: 
 

Kleine Sint & Pieten route: voor de korte beentjes  
(paarse route op bijgevoegde plattegrond)  
Zoek langs de route alle plaatjes die je op bijgevoegd speurblad ziet. Schrijf van elk 
plaatje dat je ziet de eerste letter op in de vakjes onderaan de plattegrond 
(nr.21t/m31). 
 

Stuur het gevonden woord, samen met de namen van de kinderen en jullie adres, per 
mail aan Sinterklaas en verdien wat lekkers! 
 

Grote Sint & Pieten route:  
(Begin met de oranje en daarna de paarse route) 
 

Langs de oranje route zijn allemaal opdrachten, vragen en raadsels verstopt. Los ze 
op en schrijf de letter in het juiste vakje onderaan de plattegrond.  
Het maakt niet uit bij welk getal je begint, als je ze allemaal maar vindt. 

Het wijst zich vanzelf wanneer je de opdracht ziet 😉 
 

Heb je ook de paarse route gelopen en alle letters gevonden? Dan kun je een vraag 
lezen en beantwoorden. Let op! Het is wel belangrijk dat je de gehele route loopt. 
 
Stuur het antwoord op deze vraag, met de namen van de kinderen en jullie adres, 
naar: sinterklaaskoudum2020@hotmail.com  
 
Ook de leukste Pietenfoto’s kun je mailen. Wie weet laat Sinterklaas wel een paar 
zien… 

 
Heel veel plezier!  
 

Sinterklaas en zijn Pieten 

 

 

Belangrijk! Coronaproof speuren: van 21 t/m 28 november 2020. 

Deze speurtocht is voor elk gezin uit Koudum. Ontdek en doe de opdrachten dus 
met je eigen gezin. Houdt daarbij rekening met de 1,5 meter afstand tot anderen. 
Elk gezin/ deelnemer heeft eigen verantwoordelijkheid voor het navolgen van de 
actuele richtlijnen van het RIVM. 

Daarbij zorgt deze tocht voor veel plezier en beweging in de gezonde buitenlucht 

😊 
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