
 

 

SINT NICOLAASVIERING 2019!   

    
 

Beste collegaschut(s)ters, 

 

Op zondag 1 december aanstaande is het weer zover. Dan zal de goede Sint 

ons bezoeken. Het feest zal plaatsvinden op onze accommodatie aan de Lage 

Dijk 33 te Helmond en is voor kinderen t/m 11 jaar. 

 

Het programma ziet er als volgt uit:    

12.30 uur  Ontvangst en voorprogramma 

13.30 uur De Sint en zijn Pieten maken hun opwachting 

Naast een leuk programma hebben ze voor ieder kind natuurlijk 

ook een kado meegenomen. 

15.00 uur We eindigen de Sint Nicolaasmiddag met een hapje en drankje 

en een traktatie om thuis nog even te kunnen nagenieten van een 

leuke middag 

 

Indien je met je (klein-) kinderen deze middag wilt bijwonen verzoeken wij je 

ervoor te zorgen dat het bijgevoegde inschrijfformulier uiterlijk woensdag 

20 november bij ons is ingeleverd of dat je voor die tijd de benodigde 

gegevens bij ons bekend hebt gemaakt.  
Graag een foto/plaatje van het gewenste kado (max. € 10,-) bijvoegen. 

 

De volgende manieren van aanmelden zijn mogelijk: 

• Formulier deponeren in de groene brievenbus in de kantine 

• Gegevens/formulier mailen naar info@hsvdehelm.nl  

• Formulier opsturen naar H.S.V. “De Helm”, Postbus 444, 5700 AK  

HELMOND 

 

Deze middag is (voor de kinderen) inclusief drankjes, hapjes, een 

snoeptraktatie en een kado en wordt aangeboden door het Bestuur van de 

vereniging! 

 

 

mailto:info@hsvdehelm.nl


 

 

                                                                                                        

Aanmeldingsformulier Sint Nicolaasmiddag 

Zondag 1 december 2019 

 

 

 

Naam Lid: ______________________________________ 

 

Komt op zondag 1 december met zijn / haar ______  (klein-) kinderen naar 

de Sint Nicolaasmiddag. 

 

Naam Kind J/M Leeftijd Kadotip (voeg foto/ 

plaatje van kado bij!)  
Informatie over het kind 

Vergeet niet in te vullen! 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 



 

 

Waar komt Sinterklaas 

vandaan? 
Sint-Nicolaas is oorspronkelijk 

niet, zoals het sinterklaasliedje 

‘Zie ginds komt de stoomboot’ wel 

zegt, afkomstig uit Spanje. Hij 

was eigenlijk bisschop van Myra, 

een havenstad in het zuid-westen 

van Turkije. Sint-Nicolaas over-

leed op 6 december 343, een 

datum die wij ook zien als zijn 

sterfdatum.  

 

Na het overlijden van de Sint, 

deden er allerlei verhalen de 

ronde over zijn verrichte wonderen. Dit was de reden dat hij heilig werd 

verklaard. 

 

Sint-Nicolaas werd bekend en was vanaf dat moment de beschermheilige van 

onder anderen zeelieden, handelsreizigers, kinderen en dieven. Dit verklaart 

het kinder-aspect tijdens het feest.  

Sint-Nicolaas had zijn laatste rustplaats in Bari (Italië) gevonden. Daarna 

verspreidde de bekendheid van de Sint zich naar West-Europa. De 

bekendheid reisde via Italië naar Spanje, Frankrijk, Vlaanderen, Nederland 

en daarna naar Scandinavië. 

Dit werd gedaan door middel van het vertellen van verhalen door reizigers. 

De protestanten probeerden zich in de zestiende eeuw van het Sint-

Nicolaasfeest te ontdoen. Het feest van Sinterklaas hield door de enorme 

populariteit van het feest stand en door het beetje bij beetje aan te passen, 

werd Sint-Nicolaas minder katholiek gemaakt om de protestanten tevreden 

te houden. In zowel de protestante stroming als de katholiek stroming, stond 

hij bekend als erg gul. Sint-Nicolaas werd Sinterklaas. 
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http://www.sinterklaasliedjes.nl/teksten-sinterklaasliedjes/zie-ginds-komt-de-stoomboot
http://www.sinterklaasliedjes.nl/teksten-sinterklaasliedjes/zie-ginds-komt-de-stoomboot

