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Ook dit jaar zal Sinterklaas weer in Nijmegen verblijven  
en wel op een geheel nieuwe locatie. Volg de looproute  

en ga bij Sinterklaas op bezoek. Onderweg en thuis  
zijn er allerlei leuke activiteiten te beleven. Zo kun je  

op zoek gaan naar alle verloren chocoladeletters,  
mee doen aan allerlei challenges in de bibliotheek,  

pietjes tellen bij ’t Hoogstraatje of warme chocolademelk 
drinken in de Marikenstraat. 

Openingstijden Het Huis van Sinterklaas 2020:
Woensdag 18 november
Zaterdag 21 november
Zondag 22 november

Woensdag 25 november
Zaterdag 28 november
Zondag 29 november

Woensdag 2 december
Geopend tussen 13.00 en 17.00 uur

BELANGRIJK! 
Zorg ervoor dat je van tevoren je bezoek reserveert via:  

www.intonijmegen.com/sint.  
Voor de overige COVID-19 maatregelen verwijzen  

wij graag naar pagina 14. 
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PLATTEGROND
Sinterklaas en zijn Pieten verblijven in Nijmegen. 

Doe mee aan de diverse activiteiten, kijk op de 
plattegrond waar je moet zijn! 
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De Pieten zijn al hun chocoladeletters verloren, help jij ze 
mee zoeken? Welk woord heb jij onderweg gevonden?  

De chocoladeletters zijn te vinden op ramen in de binnenstad,  
volg de looproute die op de vorige pagina staat en je zult ze allemaal vinden. 
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De Sint is in het land!
hij koopt de mooiste cadeaus bij Speelgoedwinkel De Regenboog!

Hertogstraat 102 | Nijmegen | www.planethappy.nl

ma: 
di - vrij:
zat:
zon:

13.00 - 17.30
09.30 - 17.30
09.30 - 17.00
12.00 - 17.00

Winkelen op afspraak!

do:
vrij:

19, 26 nov, 3 dec
20, 27 nov, 4 dec

van 17.30 tot 19.00
Maak uw afspraak telefonisch!

024 -  20 46 000

Elke
zondag 

open!
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DE PIETEN 
UITDEELACTIE

Om de koude dagen door te komen verzorgen de Pieten 
in de Marikenstraat voor warme chocolademelk! 

De Chocomelk Pieten zijn in de Marikenstraat te vinden op 
woensdag 25 november 

zondag 29 november  
woensdag 2 december 

tussen 13.00 en 17.00 uur. 
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KLEURPLAAT
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DE PIETEN  
CHALLENGES

In Bibliotheek De Mariënburg kun je samen met 
de BiebBoys allerlei challenges doen. Haal je 

opdrachtenformulier bij de informatiebalie in de 
bibliotheek en doe mee! 

STEMPEL
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DE PIETEN  
ZOEKTOCHT

Hoeveel pietjes tel jij op de ramen 
van ’t Hoogstraatje? 

Naast het tellen van de pietjes kun je bij ’t Hoogstraatje  
ook het Pieten-spring-parcours volbrengen.

STEMPEL
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NIJMEEGSE

HUIS VOOR DE BINNENSTAD

19 DECT/M
3 JAN

KIJK VOOR ALLE ACTIVITEITEN OP
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Neem jouw ingevulde Pietenboekje mee naar het  
Huis van Sinterklaas. Met een hand vol pepernoten 
kun je het daar trots laten zien aan de Sint en zijn 
Pieten. De Sint zal je Pietenboekje ondertekenen! 

NIEUWE LOCATIE: 
Het Huis van Sinterklaas is gevestigd in de  

Sint Nicolaaskapel in het Valkhofpark. 

HET

HUIS VAN 
SINTERKLAAS

. . . . . . . . . . 
PARAAF VANPARAAF VAN

DE SINT!DE SINT!
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Dit jaar is alles net even anders dan anders.  
Maar Sinterklaas wilt toch graag alle kinderen  

kunnen ontvangen. Hiervoor heeft hij de  
volgende maatregelen opgesteld: 

Reserveer je bezoek van tevoren  
via intonijmegen.com/sint*

Kom met maximaal 4 personen uit één huishouden

Houd ten alle tijden 1,5 meter afstand

Bezoekers vanaf 13 jaar worden verzocht een 
mondkapje te dragen

Bij de ingang is desinfectiemateriaal aanwezig

Verder gelden voor Het Huis van Sinterklaas  
alle huidige maatregelen vanuit het RIVM. 

COVID-19 
MAATREGELEN

* Het reserveren voor een bezoek aan Sinterklaas geldt alleen voor  
de st. Nicolaaskapel. De overige activiteiten kunnen gedurende  

de openingstijden gedaan worden.
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