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Utrecht, 27 oktober 2022 
 
 
Kaartverkoop Huis van Sinterklaas 2022 gestart! 
 

Goed nieuws! Sinterklaas komt weer logeren in Museum Catharijneconvent. Alle kinderen 
en hun (groot)ouders of verzorgers zijn uitgenodigd om tussen 12 november en 5 december 
langs te komen in zijn tijdelijke huis. Op www.huisvansinterklaasinutrecht.nl kan iedereen 
een ticket bestellen. Voorgaande jaren was het Huis van Sinterklaas snel uitverkocht, dus op 
tijd reserveren is aan te raden. 
 
Gouden munten  
Waarom eten we eigenlijk chocolademunten met Sinterklaas? Dit heeft te maken met 
verschillende legendes over Sint-Nicolaas. In deze editie van het Huis van Sinterklaas hoor 
je meer over de legende van de drie meisjes en de gouden munten.  
 
De kinderen komen in een theatrale rondleiding van 60 minuten langs diverse 
woonvertrekken van Sinterklaas. Spelenderwijs leren ze meer over de geschiedenis en het 
leven van de goedheiligman en zien ze mooie kunst. Maar dat is niet alles! Aan het einde 
mogen de kinderen Sinterklaas bezoeken in zijn werkkamer. 
 
Openingsweekend en tickets kopen 
In het weekend van 12 en 13 november is Sinterklaas nog niet in het museum, maar mag 
iedereen langskomen om alvast een kijkje te nemen in zijn tijdelijke huis. Hier moet wel een 
gratis ticket voor gereserveerd worden. Voor de andere dagen (14 november t/m 5 
december) koop je online een ticket. Kaartjes kosten € 7,50 per persoon (Museumkaart niet 
geldig, tot 3 jaar gratis). Het Huis van Sinterklaas is geschikt voor kinderen tot en met ca. 8 
jaar. Voor meer informatie en tickets kijk op: www.huisvansinterklaasinutrecht.nl 
 
Legende en tradities  
In het Huis van Sinterklaas staat jaarlijks een van de legendes rond Sint-Nicolaas en de 
bijbehorende gebruiken centraal. Op een speelse manier worden hedendaagse tradities die 
vanuit eeuwenoude legendes zijn ontstaan verklaard. Museum Catharijneconvent beschikt 
als museum voor middeleeuwse kunst en christelijk erfgoed over de kennis en 
kunstvoorwerpen om deze sinterklaaslegendes te verbeelden. 
 

 ------------------ einde persbericht -------------------- 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE – Niet voor publicatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie via  
pressoffice@catharijneconvent.nl of T 030 – 231 38 35.  

 
De hoge resolutie afbeeldingen zijn te downloaden via: 
https://www.catharijneconvent.nl/pers/persafbeeldingen/ 
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