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Hij komt, hij komt!
De Intrede van de Sint in Antwerpen
en andere Sintelijke programma’s - vanaf zaterdag 15 november

Op zaterdag 15 november is het zover: dan arriveert de Sint in het land. Sinds 2003 zorgt
Ketnet voor een feestelijke ontvangst. De Intrede van de Sint vindt voor de elfde keer plaats in
Antwerpen en is live te volgen op Eén en Ketnet. Dat is meteen het startschot van een aantal
spannende weken voor de Ketnetters. Zodra de Sint in het land is, kunnen de kinderen op
Ketnet zijn avonturen op de voet volgen in tal van programma’s. Ook de wrappers kijken uit
naar 6 december, onder meer met een reuzengrote aftelkalender. Ketnet King Size staat op 15
november in het teken van de komst van de Sint en uiteraard kunnen de kinderen ook op
ketnet.be volop genieten van de Sintelijke sfeer.

Intrede van de Sint
Op zaterdag 15 november komt Sinterklaas per stoomboot uit Spanje weer aan, meer bepaald op de
Scheldekaai in Antwerpen. Traditiegetrouw (maar anders dan vorig jaar!) zal de boot aanmeren aan
het ponton bij het Steen. Het verloop van het evenement ziet er als volgt uit:
13.00
13.30
13.40
14.45
15.00

u: start event – Ketnet-animatie op de Grote Markt met o.a. optreden KetnetBand
u: start opname / uitzending op Eén en Ketnet
u: aankomst boot aan het ponton Steenplein.
u: aankomst Sint op Grote Markt + Speech Sint
u: einde opname / uitzending op Eén en Ketnet
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Elfde intrede in Antwerpen

Het is dit jaar de elfde keer dat Ketnet de Sint live verwelkomt in Antwerpen. De intrede is dan ook
een echte traditie geworden en is elk jaar opnieuw een geweldige belevenis. De Sint brengt ook
deze keer een heel gevolg mee van Pieten en andere helpers, kenners en bewonderaars, zoals daar
zijn: de Hoofdpiet en zijn hulppieten, huishoudster Conchita, het paard Slechtweervandaag,
professor Van den Uytleg, de vurige paardenverzorger Ramón Iglesias, de kapiteins Paelinckx en
Verscheepen, weerman Van Zon, enz. Samen maken ze van de Intrede een onvergetelijk spektakel
voor alle Sintpatisanten in Antwerpen én voor de kijkers van Eén een Ketnet.

Iedereen paraat

Wanneer de Sint aankomt, wordt hij op het ponton plechtig ontvangen door zijn vriend Bart
Peeters en de burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever. Ketnet-wrapper Sien staat op de
Grote Markt en maakt geregeld een praatje met de wachtende kinderen. Ook Kaatje, Kamiel en
Victor zijn er als grote Sint-fans natuurlijk bij. Wrapper Sander brengt verslag uit vanop de kade en
uit de stoet. Weerman Renaat Van Zon zorgt uiteraard voor het gepaste weer en geeft toelichting
bij tal van sinteressante weerfenomenen.
Na de officiële verwelkoming loopt de Sint van aan het ponton in de richting van het Steen. Daar
stapt hij in zijn koets en rijdt hij met zijn gevolg via de Ernest Van Dijckkaai en de Suikerrui naar de
Grote Markt. De Sint wuift naar alle kinderen die langs de weg staan en de Pieten nemen tekeningen
aan en delen snoepgoed uit. Ook de Hoofdpiet, kapitein Verschepen, kapitein Paelinckx,
huishoudster Conchita, weerman Van Zon en Sander lopen mee in de stoet.

Zijn er dit jaar stoute kinderen?

De stoet eindigt aan het stadhuis van Antwerpen. Daar heeft, naast Sien, ook Ramon Iglesias
postgevat, de vurige verzorger van Slechtweervandaag, het paard van de Sint. En dan volgt het
grote moment : vanop het balkon van het stadhuis spreekt de Sint de kinderen toe en maakt hij
bekend of er dit jaar stoute kinderen zijn.
De aankomst van de stoomboot, de stoet naar de Grote Markt en de groet vanop het balkon worden
rechtstreeks uitgezonden op Eén en Ketnet van 13.30 tot 15 uur. Tussendoor krijgen we ook enkele
reportages te zien over het leven en de avonturen van de Sint en zijn Pieten. De intrede wordt
deskundig aan elkaar gepraat door Sinterklaasexpert professor Van den Uytleg.
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Bereikbaarheid voor bezoekers
De boot van de Sint meert aan bij ponton ter hoogte van het Steen. Vandaar wandelt hij naar het
Steenplein, waar hij de kinderen begroet. Daarna gaat het verder via de Ernest Van Dijckkaai en de
Suikerrui naar de Grote Markt. De Suikerrui is op de dag van de intrede voorbehouden voor de stoet
en de wachtende kinderen.

Het plannetje van de wandelroutes en alle informatie over de bereikbaarheid van de
aankomstplaats is ook te vinden op de website van Ketnet: http://www.ketnet.be/doen/sinterklaas
1 Zone Steenplein
De boot van de Sint zal aanmeren tegen het ponton aan het Steenplein rond 13u40. Voor wie graag
de Sint wil zien aankomen met de boot is er plaats op het plein en op de wandelbrug van het
Zuiderterras. Je moet wel op tijd komen want er kunnen maar een beperkt aantal mensen op het
plein.
2 Zone Grote markt
Op de grote markt kan je vanaf 13 uur genieten van optredens, waaronder het optreden van de
KetnetBand. En rond 14.50 uur zal de Sint zijn toespraak geven vanop het balkon in het stadhuis.
3 + 4 De snelste weg naar de Sint
Omdat er veel mensen de toespraak van de Sint willen horen, is het altijd erg druk richting grote
markt. Via deze routes kan je naast het parcours vlotter doorstappen.
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5 Boot
De boot komt dit jaar niet op dezelfde plaats als vorig jaar aan. Helaas kan je beneden aan de boot
de Sint niet opwachten.
6 Route van de Sint
Dit is de weg die de Sint en zijn Pieten zullen volgen tot aan de Grote Markt. Je kan overal langs dit
traject naast het parcours staan om de Sint en zijn Pieten te zien langskomen.
7 Stadhuis
Vanop het balkon geeft de Sint zijn toespraak.
8 Rode kruis-post
9 Podium
Om 13.00 u. wordt de intrede feestelijk ingezet op de Grote Markt met Ketnet-animatie op het
podium, gevolgd door een spetterend optreden van de KetnetBand.
10 Ketnet-stand
Hier kunnen de kinderen een ballon van Ketnet gaan halen.
Je kan de Intrede trouwens ook op een groot scherm op de Grote Markt volgen. De liedjes van de
KetnetBand en de toespraak van de Sint worden ten behoeve van dove en slechthorende kinderen
ter plaatse live getolkt in Vlaamse Gebarentaal.
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Cast

Om de magie rond de intrede van de Sint zo veel mogelijk te bewaren, willen wij u
uitdrukkelijk vragen de namen van de acteurs nooit samen met die van hun personages te
publiceren. Wij geven ze hieronder louter voor uw informatie.
Sinterklaas als zichzelf (al lijkt zijn stem volgens sommigen wel een beetje op die van Jan Decleir)
Hoofdpiet: Frans Van der Aa
Prof. dr. Herman Van den Uytleg: Lucas Van den Eynde
Kapitein Verscheepen: Tom Van Dyck
Kapitein Paelinckx: Adriaan Van den Hoof
Huishoudster Conchita: Els Dottermans
Paardenverzorger Ramon Iglesias: Pieter Embrechts
Weerman Renaat Van Zon: Warre Borgmans
De burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever: als zichzelf
Het paard Slechtweervandaag: als zichzelf.
Bart Peeters: als zichzelf
Presentatie : Sien Wynants en Sander Gillis. Ook Kaatje en haar vriendjes zijn van de partij.
Scenario: Hugo Matthysen
Hij komt, hij komt is een productie van VRT Line Extensions en Sylvester productions voor Eén en
Ketnet, i.s.m. de stad Antwerpen.

 De intrede van de Sint: zaterdag 15 november vanaf 13.00 u. in Antwerpen
 De intrede van de Sint: zaterdag 15 november om 13.30 op Eén én Ketnet

(hh op Ketnet op zaterdag 15.11 om 18.00 u., zondag 16.11 om 8 u.
en op woensdag 19.11 om 14.00 u. met Vlaamse gebarentaal)



www.ketnet.be
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Andere Sinterklaas-programma’s op Ketnet
Ketnet Wrap en Ketnet.be
Op ketnet.be kunnen de Ketnetters een leuk Welkom Sinterklaas-vlaggetje vinden, dat ze zelf
kunnen versieren en meenemen naar de Intrede van de Sint op zaterdag 15 november. Tijdens de
Intrede kunnen ze die Sint-vlaggetjes inleveren bij de Ketnet-inzamelpunten. En wie er niet bij kan
zijn in Antwerpen, mag zijn vlaggetje natuurlijk opsturen naar Ketnet – Een vlag voor de Sint, 1043
Brussel.
Elke Ketnetter die zijn vlag inlevert of opstuurt (ook na 15 november kan dat nog) maakt kans op
een superleuk Sintpakket. Want vanaf 15 november hijsen de wrappers elke dag één van de
vlaggetje op het Ketnet-dak, ter ere van de Sint. En de Ketnetter die dat vlaggetje heeft gemaakt,
wint het Sintpakket.
Op Ketnet telt Zwarte Piet samen met de Ketnetters af naar de Intrede van de Sint en op ketnet.be
kunnen de Ketnetters zelf mee aftellen naar 6 december. En op 5 december heeft de Sint zelf nog
een boodschap voor de Ketnetters!
Dag Sinterklaas
vanaf zaterdag 15.11, dagelijks om 16.30 u.
Een handige sintyclopedie waarin kinderen samen met Bart Peeters op zoek naar het 'hoe en
waarom' van de Sint, zijn paard en Zwarte Piet.
In totaal werden twee reeksen van telkens tien afleveringen gemaakt. In de vernieuwde intro’s is
acteur Roger Bolders de oom van Bart Peeters en de opa van Anke en Jitse. Anke en Jitse zijn op
bezoek bij opa. Opa vertelt hen alles over de avonturen van Bart bij de Sint. Anke en Jitse zijn heel
nieuwsgierig en willen er alles over weten. Wie betaalt het speelgoed van de Sint? Geeft hij zomaar
alles wat je vraagt of heeft hij een eigen voorkeur? Waarom is Zwarte Piet zwart? Kan de Sint
verliefd worden? Of de antwoorden wáár zijn, weten we niet. Het belangrijkste is dat ze juist zijn.
De Sintkrant
vanaf zaterdag 15.11, dagelijks om 17.15 u.
Kort magazine (9’) met de rubriek Knutserellen met Conchita en allerlei andere rubrieken en
reportages over de manier waarop kinderen van nu (en vroeger) de komst van de Sint beleven en
hoe ze zich erop voorbereiden. Met sketches, liedjes, optredens van koren, de vraag van de dag,
tekeningen, Sintgerechten en reportages over een klas en gezinnen die uitkijken naar de komst van
de Sint.
Met medewerking van o.a. Hugo Matthysen, Stijn Coninx, Els Dottermans, Robrecht Vanden Thoren
Sien Eggers, Frank Focketyn, Pieter Embrechts, Tine Embrechts, Karlijn Sileghem, Mich Walschaerts.
Sinteressante dingen
vanaf zondag 16.11, op zaterdag en zondag om 18.00 u.
In de reeks Sinteressante dingen geeft Herman Van den Uytleg, professor in de sinteressante en
speculasieve wetenschappen, commentaar bij de avonturen van Sinterklaas en Zwarte Piet.
Sinterspecial: De Sint danst de tango
op zondag 16.11 om 18.15 u.
Korte fictiefilm (25’) van Hugo Matthysen (scenario) en Stijn Coninx (regie), m.m.v. Jan Decleir,
Frans Van der Aa, Katelijne Damen en Marc Peeters.
De Sint en Piet ontmoeten een kranige oude dame, vergeten per ongeluk de brieven van de
kinderen en proberen een vriendelijke, maar eenzame zwerver te herenigen met zijn zus, die hij al
in jaren niet meer heeft gezien. En tussendoor waagt de Sint zich aan een danspasje….
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Perscontact

Tine Plasmans, perscoördinator Ketnet - tel. 02 741 38 85 - tine.plasmans@vrt.be
Carine De Coninck, persmedewerker Ketnet – tel. 02 741 38 62 – carine.deconinck@vrt.be

Persportaal

Persfoto’s en –teksten zijn beschikbaar op het Persportaal van VRT Communicatie :
http://pers.vrt.be
Geert Van Hoeymissen, fotoredacteur Ketnet – 02-741 35 59 - geert.vanhoeymissen@vrt.be
VRT Communicatie - Kamer 9L48, 1043 Brussel - tel. 02-741 35 66 pers@vrt.be

