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Het is de tijd van het jaar. Zet je 

schoen maar al klaar : daar is Hij.

Was je braaf, was je stout, maakt 

nu echt niets meer uit : daar is Hij.

Waag je kans nu het mag : schrijf 

een brief en zeg wat je verlangt.

Er is steeds weer een kans : ’t is nu 

de tijd van het jaar. 
 
Fragment uit de openingssong van  
Sint in de Piste 2022.



Het ALLERLEUKSTE SINTERKLAASFEEST IN VLAANDEREN beleef je elk jaar 
opnieuw in Sint-Niklaas : op de grootste markt van het land, in één van de 
grootste circustenten van Europa. Met prachtige kostuums, een sprookjes-
achtige belichting en een fantastisch live orkest.

SINT IN DE PISTE 2022, een show vol circusacts van wereldniveau: o.a. de 
 sterkste man ter wereld, komische acrobaten, vrolijke honden, charmante 
paarden, grappige buiksprekers, verbazende luchtacrobatie. Beleef dit jaar de 
absolute spanning en sensatie met de ‘Globe Des Doods’: vijf motoren razen 
tegen ongeziene snelheid door een grote metalen bol.

En natuurlijk waren ook Sinterklaas en zijn vele Talentenpieten present.

www.sintindepiste.be
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DENIS ILCHENKO 
Sterke Man  Oekraïne



Wat staat ze weer te blinken. 
De grote brievenbus van Sinterklaas schittert als een dure diamant. 
Piet en Pita hebben dan ook urenlang flink gepoetst. 
Maar nu is ze helemaal klaar om die miljoenen brieven te ontvangen. 

Waarvoor zouden al die kinderen nu weer een heel jaar lang braaf zijn geweest ? 
Voor die blokkendoos waar je hoge torens mee kan bouwen ? 
Of waren ze superlief voor die puzzel met heel veel kleine, moeilijke stukjes ? 
Of voor dat spannend boek ? Voor die pop met een kleerkast vol kleren ? 
Voor die …. Ach, er is zoveel dat weer gewenst zal worden. 
En iedereen wil wel nét weer iets anders.

Wat een geluk dat de kinderen hun wensen in een brief neerschrijven. 
Het hoofd van Sinterklaas zou anders veel te klein zijn om al die dromen te onthouden.



THE WOLF BROTHERS 
Komische acrobatie   Tsjechië



De brievenbus is nog maar net piekfijn in orde gebracht, 
of de eerste brieven stromen al toe. 
En zo gaat het maar door. 
Uur na uur komen steeds meer postzakken vol verlanglijstjes tot bij Sinterklaas. 

De megagrote brievenbus zit dan ook na amper een paar dagen bijna volledig vol. 
Tijd om voor de eerste keer dit jaar volledig geleegd te worden. 

Maar, hé ! Wie is dat daar ? 
Dat is niet Postpiet ! Nee, dit lijkt wel … een dief ! 

Het licht van zijn zaklamp schijnt op het grote slot van de brievenbus. 
En na een paar snelle en handige dievenstreken 
belanden alle brieven in het zwarte autobusje van de vreemde man. 

Daar gaat het autobusje. 
Weg zijn de brieven !

THE WOLF BROTHERS 
Komische acrobatie   Tsjechië



ALEXANDER JR 
Handstand   Roemenië 



De volgende ochtend zijn Piet en Pita al vroeg uit bed. 
Want dit is een bijzondere dag.
Ja, zelfs de aller-aller-allerleukste dag in 12 maanden.

Vandaag wordt - voor de eerste keer dit jaar - 
de grote brievenbus van Sinterklaas volledig leeg gemaakt. 

Het is dan best spannend om te lezen wat er weer allemaal gevraagd wordt. 
Sommige dingen zijn niet echt verrassend en zijn er elk jaar wel bij.
Maar andere wensen zijn dan weer héél hip en héél modern. 

Wanneer Piet de brievenbus opent valt zijn mond wagenwijd open van verbazing. 
De brievenbus … is … helemaal LEEG ! 

Piet en Pita begrijpen er niets van … 
Schrijven de kinderen dan geen brieven meer aan Sinterklaas ? 
Denken ze niet meer aan Hem ?



PETER BALDER  
& zijn vrolijke honden    Duitsland



En daar is Sinterklaas. 
Wat is Hij erg opgewekt vandaag. 
Hij zingt het ene vrolijke liedje na het andere. 
En zijn golvende roodfluwelen mantel verbergt zelfs een stiekem dansje. 

Want dit is ook voor hem een bijzondere, spannende ‘eerste brievendag’. 

Maar wanneer ook hij merkt dat de brievenbus helemaal leeg is, 
wordt hij plots heel stil … en een beetje verdrietig. 
Zijn de vele trouwe vriendjes hem dit jaar vergeten ? Gelijktijdig ? Met z’n allen ?

Piet en Pita proberen Sinterklaas te troosten. 
De brieven zullen nog wel komen, beweren ze. 
Het is enkel nog een beetje wachten. 

Maar dan valt het oog van Sinterklaas 
op grote zwarte moddervoeten rondom de brievenbus. 

Die kunnen onmogelijk van Hem of één van de vele pieten zijn. 
Want niemand in het Sinthuis heeft zulke grote voeten.

PETER BALDER  
& zijn vrolijke honden    Duitsland



SUSAN JASTERS    
Luchtnet    Italië



Voor Sinterklaas is het duidelijk: 
Zijn vele lieve vriendjes zijn hem niet vergeten. 
Nee, de brieven zijn gewoon GESTOLEN. 

Maar Sinterklaas heeft een plan. 

Bijen vang je met zoetigheid. 
Muizen met kaas. 
En brievendieven die krijg je te pakken … met brieven. 

En niet zo maar een brief. 
Maar wel een groot gouden exemplaar. 
Daar kan geen enkele dief ‘nee’ tegen zeggen.



Foto : Dylan Vermeir





DUO ATOS 
Hand-in-hand   Hongarije 



De gouden brief wordt in de brievenbus gelegd. 
Sinterklaas, Piet en Pita verstoppen zich vlakbij. 
In hun handen : een groot net. 
Geen net om vis te vangen.

Nee, wel een net waaruit geen enkele brievendief nog kan ontsnappen. 

Het is nu enkel nog geduldig wachten. 
Uitkijken naar het spannende moment waarop de dief zal terugkeren. 

Vele uren later is het dan zover … het geronk van een autobusje rijdt dichterbij. 
Eindelijk. Daar is hij : de brievendief ! 

Net wanneer de brievendief zijn zaklamp op de brievenbus richt, 
gooien Sinterklaas, Piet en Pita het grote vangnet over hem heen. 

De brievendief spartelt en huilt van angst.



STEACY & MIKHAIL  
Strapaten    Spanje 



Sinterklaas luistert aandacht naar het verhaal van de brievendief. 
De man beweert zelfs helemaal geen dief te zijn. 
Hij wou de brieven alleen maar even lenen … om ze stuk voor stuk te lezen … 
en op die manier ideetjes op te doen om zijn eigen verlanglijstje te schrijven. 

Sinterklaas kan het begrijpen. 
En vergiffenis moet zeker kunnen. 

Op één voorwaarde. 
Dat de man meehelpt in het speelgoed- en snoepmagazijn. 
Zodat alle schoentjes weer tijdig gevuld kunnen worden. 

En … de brievendief-die-geen-brievendief-was 
krijgt dan wellicht ideetjes genoeg om ook dit jaar 
weer wat leuks aan Sinterklaas te vragen.



ROBERT STIPKA  
& Paarden Circus Louis Knie  Oostenrijk 



KENNETH HUESCA  
Buikspreker  Italië 



DIORIOS    
Globe Des Doods  Brazilië 



Het Sinterklaasgeschenk voor iedereen vanaf 12 jaar.

Een show vol wereldacts. 
Uniek in Vlaanderen. 

120 minuten lang een circusbeleving van topkwaliteit. 
Nostalgisch, maar ook verrassend eigentijds. 

Gepresenteerd in 1 van de grootste circustenten in Europa. 

Een origineel cadeau 
om jezelf en andere te verwennen.

 

 
Jouw afspraak met de wereld.

 

www.wintercircusvlaanderen.be



ORKEST   
o.l.v. Rafaël Wojacek  Internationaal 



Dus schrijf de brieven die je schrijven moet.
Denk niet al te gauw : ‘Het komt nu ook wel goed’.
Er zijn nu toch wel dingen die je echt moet doen.
Iets om nooit nog te vergeten : hij wil een brief van jou.

Reken maar – ik ga dromen – veel meer dan ik ooit al deed.
Dromen van een volle schoen, alles wat ik echt wel wil.
Ik ga dromen – langer dan een hele nacht.
Dromen van het lekkers dat de sint mij nu weer heeft gebracht.
Ik ga dromen. (Yeah, yeah, yeah)
Ik ga dromen. (Yeah, yeah, yeah)

Fragment uit de finalesong van Sint in de Piste 2022.
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HOFLEVERANCIERS  
VAN SINTERKLAAS …





Sint in de Piste 2022

Om terug te kijken, 
Om na te genieten,

Om nog lang te dromen, 
IN JE EENTJE.

Om er uit voor te lezen, 
Om te vertellen,

Om er over te praten, 
SAMEN.
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