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Een pak voor Sinterklaas
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HOOFDPIET VERTELT
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SINTS FILM SPEKTAKEL

Schuif alles aan de kant, want de Sinterklaaskrant ligt in de bus. Leuk! Je leest alles over het
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KNUTSELPLAAT

Sinterklaasfeest in Bergen op Zoom. De Sint brengt dit jaar ook Kleermakerpiet mee.

19

VOORLEESVERHAAL

Hij is druk met een pak voor Sinterklaas. Hoezo? Krijgt de Sint een nieuw pak? Wil je daar meer
over weten? Wil je Kleermakerpiet beter leren kennen? Dat kan! Lees dan niet alleen de krant
maar kijk vanaf maandag 9 november ook elke schooldag naar Studio Pepernoot.
Stichting

Bergen op Zoom

1

elke zondag

open
10-17 uur

Praxis Bergen op Zoom
Burgemeester van de Laarstraat 13

Coole

SABIC IN BERGEN OP ZOOM

WAAR IS JOUW SPEELGOED
VAN GEMAAKT?

kids

SABIC is in de wereld een vooraanstaand
producent van thermoplastische kunststoﬀen.
Een van de belangrijkste productiefaciliteiten
in Europa, bevindt zich in Bergen op Zoom.

bikes

Kijk voor meer informatie op onze website,
www.sabic-bergenopzoom.nl.

haalt de Sint
natuurlijk bij:

www.hetpatronaat.com
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4661 SE Halsteren
0164 - 85 18 88

Sinterklaaskrant0

… die moet ik niet vergeten en mijn rode mantel neem ik mee,
mijn mijter en natuurlijk het grote boe… hé dag lieve kinderen,
jullie laten me een beetje schrikken. Ik had helemaal niet in de
gaten dat jullie aan het meelezen waren. Leuk!
Hoe is het met jullie? Wat hebben we elkaar lang niet gezien! Mijn Pieten
en ik hebben zo’n zin om in Bergen op Zoom te zijn. Weten jullie hoeveel nachtjes slapen
het nog is? Dat zijn er nog best veel. Het is in ieder geval één nachtje
minder dan gister. Dat is altijd het goede antwoord, leuk hè.
Kleermakerpiet is ook zijn koffer aan het pakken, hij komt ook mee. Hebben
jullie hem wel eens ontmoet? Hij is al best oud en het is lang geleden voor
hem dat hij mee mocht naar Nederland. Voor mij komt het heel goed uit,
dat hij erbij is. Hij moet namelijk nog iets voor mij in orde maken .. enzo,
zeg maar, zoiets … daar komen jullie nog meer over te weten. Niets
tegen de andere Pieten zeggen hoor.
De Pieten vinden het leuk om jullie te laten zien wat er onderweg
op de boot gebeurt. Kijk daarom vanaf maandag
9 november al naar Studio Pepernoot. Dat is een week
eerder dan je gewend bent.
Nou lieve, hele lieve kinderen, we hopen dat alles door kan
gaan zoals we het bedacht hebben. Dus haal je Sint en
Pieten verkleedkleren alvast maar tevoorschijn. Die gaan
dit jaar extra goed van pas komen. Het Sinterklaasfeest
wordt een verkleedfeest!
Lieve groetjes

nt icolaas8
SiN
KAST

GEHEIMEN
In mijn kast bewaar ik stiekem al het strooigoed
dat ik die dag nog niet op heb gekregen.
SSSstttt niet tegen Hoofdpiet vertellen hoor!

Programma
Studio Pepernoot
Vanaf maandag 9 november iedere schooldag - ZuidwestTV
09.00 uur - met herhaling ieder uur en in het weekend!
www.StudioPepernoot.nl

De Grote Welkom Sinterklaas TV-show
Zaterdag 14 november - ZuidWestTV
15.30 uur terugblik op de eerste week Studio Pepernoot
16.00 uur Live in elke huiskamer: De Grote Welkom Sinterklaas TV-Show!

Sints Film Spektakel
Zaterdag 28 en zondag 29 november
vanaf 9.30 uur tot 17.00 uur
Kaarten à 6 euro online te koop vanaf zaterdag 21 november
via website van C-cinema Kiek in de Pot, www.c-cinema.nl
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Dus het is helemaal niet gevaarlijk om
proefjes te doen?
Nee, met een speciale bril, een witte jas en handschoenen ben je goed
beschermd. Als er dan iets per ongeluk
toch niet helemaal goed gaat, is er niks
mis mee!

In Uitgepakt kijken we mee in het leven van één van de Pieten.
Deze keer met Proefpiet. Speciaal voor ons maakte zij op
de boot al wat uurtjes vrij om een heleboel vragen te
beantwoorden. Zo kunnen we van haar leven proeven.
Wow Proefpiet wat een super gaaf
pak! Nieuw? En waarom zo’n gave
bliksemschicht?
Dankjewel! Ja het is splinternieuw,
speciaal voor mij gemaakt. Het was
een cadeautje van Kleermakerpiet!
De bliksemschicht staat op mijn pak
omdat ik bliksem heel cool vind! Ik ga
altijd bij het torenraam van het kasteel
zitten om het goed te kunnen zien.
En dan tellen tot de donder komt
natuurlijk. En een bliksemschicht
staat ook voor energie en dat heb ik
heeeeeel veeeeel! Niks mis mee toch?
Vorig jaar had je toch een
bakkerspak?
Dat klopt. Bakpiet dacht namelijk dat
ik eten proefde als Proefpiet. Maar
ik heb helemaal geen smaakpapillen, dan proef je dus juist niks en is
dus nergens iets mis mee. Eigenlijk
ben ik Proefpiet omdat ik heel veel
van proefjes hou. Toen Bakpiet daar
achter kwam, hoefde ik niet meer te
helpen in de keuken en had ik heel
veel tijd voor proefjes.
Wat voor proefjes doe je dan?
Ik doe van alles, als het maar cool
is! Ik hou heel erg van proefjes met
ontploffingen en veel licht. Net als bij
het onweer.

Doe je wel eens proefjes
samen met Bedenkos?
In Spanje heb ik veel opgelet in
de werkkamer van Bedenkos.
Soms mocht ik zelfs meehelpen.
Ik mag met zijn oude uitvindingen
ook allemaal proefjes doen. Cool
joh!

Oh dat is duidelijk maar nu willen we
graag meer over Proefpiet weten!
Nou, ik ben dus Proefpiet en daar is niks
mee! Mijn lievelingskleur is geel, maar
eigenlijk hou ik ook van alle andere kleuren, ik eet graag spruitjes, maar eigenlijk
vind ik alles lekker, ik speel graag met
raceauto’s en raketten, eigenlijk met
alles wat snel gaat.

Heb je Knorretje een keer geproefd? En smaakte hij
toen naar marsepein?
Nee, ik heb knorretje nog nooit
geproefd. Ik
knuffel hem
wel heel vaak.
En we spelen
soms samen in de
modder als Bedenkos
druk bezig is met uitvinden.

Stiekem dans ik heel vaak mee met de
danspietjes, omdat ik dansen heel leuk
vind! Zeker in mijn nieuwe pak! Eigenlijk
doe ik alles heel graag, maar het aller
allerliefste doe ik proefjes!
Wat is de leukste proef die je ooit
gedaan hebt?
Ik heb een keer een proefje gedaan voor
Sinterklaas. Daar deed ik twee verschillende stofjes bij elkaar en toen……
ONTPLOFTE alles! Dat was zo cool! Echt
niks mis mee! Alleen waar Sinterkaas
was gebleven? Dat weet ik niet meer….

Zijn er ook proefjes
met pepernoten?
Als een wedstrijdje pepernoten
eten met Bakpiet meetelt , dan
wel! Bakpiet heeft natuurlijk gewonnen en daar is niks mis mee!

Hoorde Sinterklaas dan weg te zijn?
Uuuhhh dat denk ik wel, een paar dagen
later was hij ook weer terug.

Heb je misschien nog meer
te vertellen?
Ik vind alle kindjes heel erg lief en
ik heb zo’n zin om weer cadeautjes bij
de kindjes te brengen en de schoen-

Gaat een proef dan nooit mis?
Ach mis…..mis…. wanneer gaat iets mis?
Van alle proefjes kan je leren toch?
Niks mis mee!

4

tjes te vullen! En soms, stiekem, doe
ik ’s nachts wel eens een proefje in
de keuken bij de kinderen thuis. Dat
gaat bijna altijd goed, maar mocht je
nu toch ’s ochtends in de keuken een
rommeltje vinden, denk dan
NIKS MIS MEE!
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Studio Pepernoot
9 NOVEMBER
T/M 5 DECEMBER

Het Sinterklaasfeest begint extra vroeg dit jaar, want vanaf 9 november
kun je alweer naar Studio Pepernoot kijken! De enige echte Luisterpieten

Iedere schooldag vanaf 09.00 uur
op ZuidWestTV
met herhalingen in het weekend
en op www.studiopepernoot.nl

zijn alvast vooruit gereisd om te kijken en vooral goed te luisteren of
de kinderen uit Bergen op Zoom een beetje lief zijn geweest dit jaar.
En luisteren, dat doen ze zeker.
De Luisterpieten horen een gesprek tussen Sinterklaas en
Kleermakerpiet over mooie stoffen en vrolijke kleuren.
Wat is Kleermakerpiet daarmee van plan? Krijgt Sinterklaas een
nieuw pak? Misschien krijgen de Pieten wel nieuwe kleren.
De Pieten zien een nieuwe outfit eigenlijk wel zitten en trekken
alles uit de kast om hun allermooiste Pietenpak te maken.
Maar of dat nu zo’n succes is…
Ben jij ook zo benieuwd wat Kleermakerpiet van plan is?
Kijk dan elke schooldag naar Studio Pepernoot en help de Pieten
het geheim van Sinterklaas en Kleermakerpiet te ontdekken.
Elke ochtend om 09.00 uur is er een nieuwe uitzending.
Kijk op www.studiopepernoot.nl of op ZuidWestTV.

Als je het aan de TV-Pieten vraagt, dan is er een heel jaar door elke dag Studio Pepernoot op TV. Er is zoveel te vertellen
over de Pieten in het Pietenhuis in Spanje. Maar Sinterklaas vindt dat geen goed idee. Wel hebben de Pieten het voor
elkaar dat ze op de Pakjesboot al films maken. Ze hebben super goed hun best gedaan. Het wordt vast weer gezellig TV
kijken met Studio Pepernoot. Een pluim voor de TV-Pieten!

De Sint heeft nu ook een webshop
En wat shop je daar? De nieuwe buttons! Er is een hele nieuwe collectie.
Versier met deze buttons je Pietenmuts. Nu het er zoveel zijn, kun je
heel je Pietenpak ermee versieren. En op een mooie rode mantel staan ze
ook mooi. Zeker weten!
Op de website vind je ook andere gadgets. Wat dacht je van de CD’s,
de Zoekpiet-pet, een vlag voor thuis?

Kijk snel op de website www.sintboz.nl.
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THE FASHION DISTRICT

3D Artwork

0164-235701

Van Konijnenburgweg 75
0164 - 241 856

Lunchcafé Gewoon bij Sjuul

Autobedrijf Swagemakers

Kortemeestraat 14
Bergen op Zoom
0164-314690

Bergse Dumphal
Van Konijnenburgweg 1a
www.bergsedumphal.nl

CapsNobel

Ernest Ligtenberg
Assurantie-Adviesburo VOF

Oude Moerstraatsebaan 50
www.autobedrijfswagemakers.nl

Roadhouse Café
DE KAAI

Home Made
BY MARGREET

Leonidas Bonbons

06-51830059

Bergen op Zoom

You&Me Psychologie

Stadsschuur 3
06 - 27 50 72 96

Partycentrum ‘t Appeltje

Cadi Fiscale en Administratieve Dienstverlening

Dubbelstraat 2

Cloïn Schilderwerken

Color Club Breda

Noordsingel 194
www.metdepuntjesopdei.nl

‘t Sas 2-3 Breda
www.color-club.nl

Tennisschool Bij Daan

Jansen Sport

Timmermans Administratie
Advies Kantoor

Halsterseweg 299
0164 - 23 55 20

Café de Schorre
Steenbergsestraat 40
0164-235890

Mentis ICT Consultancy BV
www.mentisict.nl

Basaran Autoschade
Calandweg 27/M
www.basaranautoschade.nl

Kuipers Assurantiën
Bergen op Zoom BV
Glinkastraat 13-17

Handelsonderneming
Michel van der Avert
Kruisakkers 24-38
www.avertmichel.nl

Mooi bij Ronnie
Korte Parkstraat 11
www.mooibijronnie.nl

Koevoets
Service en Installatie

www.lgllegal.nl

06-41168321

Bloemendaal 56
Bergen op Zoom

Bloemenatelier de Tulp

LGL Legal BV

Schot Engineering

Grote Markt 34 - Bergen op Zoom

Zuidzijde Zoom 37
www.bijdaan.nl

Van Aldegondebaan 7-1
06 - 46 96 23 30

Boon’s Markt

Antwerpsestraatweg 347
www.ernestligtenberg.nl

Antwerpsestraat 17
4611 AB Bergen op Zoom

BC De Bergse Bengels

06-55062336

Balsedreef 5, Bergen op Zoom
0164-257949

Schenklokaal Prins Heerlijk

Kremerstraat

wout@schotengineering.nl

Hermes Fietsen

www.timmermansadministratie.nl

Antwerpsestraatweg 25-27
www.hermespassievoorfietsen.nl

De Hypotheker
Bergen op Zoom

Bokort Trading Company BV

Burg. Van Hasseltstraat 78
www.hypotheker.nl/bergenopzoom

Bergen op Zoom

Kwaliteitszaak ’t Luifeltje

Loods 52

Williamstraat 33
www.het-luifeltje.nl

Marconilaan Noord 52
www.loods-52.nl

Auto R.O.B.

Mats Scooters & Bikes

Phone House

Zuidzijde Haven 41a
www.autorob.eu

info@matsscooters.nl
0164-657582

Fruiteniersdreef 8
www.phonehouse.nl

SalarisHuys VOF

Autorijschool Verkaart Lesgo

Vijfhuizenberg 50, Roosendaal
www.salarishuys.nl

info@sghpverkaart.nl

Asterstraat 10A
www.koevoetsinstallatie.nl

Mannuh Barbiers
Bergen op Zoom

Orim Energy BV

Van Terheijden Groep BV

Noordzijde Haven 40
0164-820390

Laageinde 6
www.vanterheijden.com

Hoveniersbedrijf Adriaansen
Zeekraal 27
www.hoveniersbedrijfadriaansen.nl

De Hypotheekshop

Café ‘t Slik

Rijkebuurtstraat 5
www.hypotheekshop.nl

Steenbergsestraat 40
0164-235890

kapsalon Hair+
Bergen op Zoom

Korex Benelux
www.korexbenelux.com,

06-52348175

Masterbatchos

Ron’s Warmte
www.ronswarmte.nli

ViaViela Bergen op Zoom
Gastouderbureau
Blokstallen 2B
www.viaviela.nl
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Welkom
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m
o
lk
e
W
e
t
o
r
G
De
ow
h
S
V
T
s
a
la
k
r
Sinte

Het begin van het Sinterklaasfeest in Bergen op Zoom loopt dit
jaar anders. Over de aankomst van Pakjesboot 11 in Bergen op
Zoom heeft Kapiteinpiet nog niets laten weten. Daarom maken
we nu geen plannen om met zijn allen naar de loswal te gaan.
Om tien voor vier thuis voor de buis
Toch is zaterdag 14 november de dag
van het begin van het Sinterklaasfeest. We gaan dat vieren in De Grote
Welkom Sinterklaas TV-Show! Zorg
dat je om vier uur thuis bent of nog
beter om 10 voor vier, 15.50 uur. Dan
komt de grote aftelklok in beeld op
ZuidWestTV en kun je al hard
meezingen en aftellen.
Het programma duurt
maar liefst een uur!
Maak er thuis een heerlijk middagje
van met de kachel lekker hoog.
Kruip op de bank met heel je familie.
Wat dacht je van een kop warme
chocolademelk of limonade? En bij
zo’n heerlijk middagje hoort ook je
favoriete Sinterklaas-snoepgoed.
De Pieten zouden het wel weten;
een tafel helemaal vol met lekkers.
Pepernoten, speculaas, heel je naam
in chocoladeletters, taaitaai.
Wat zet jij op tafel bij De Grote
Welkom Sinterklaas TV-Show?

NOVEMBER
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De TV Pieten zijn deze middag op pad
in de stad. Wie weet komen ze ook bij
jou langs. Leuk als je dan je huis hebt
versierd met tekeningen van de Sint
en de Pieten. Daar houden ze wel van
én ze houden van snoepgoed, dus let
wel op!

Let op:
Dit jaar is er geen ontvangst voor Sint Nicolaas en zijn
Pieten met de Pakjesboot in de haven. Er is ook geen
intocht door het centrum naar de Grote Markt.

Wil jij een vraag stellen aan Sinterklaas? Maak een leuk filmpje van
jouw vraag en stuur die door naar
welkomshow@sintboz.nl!
Wie weet wordt jouw vraag dan wel
door Sinterklaas beantwoord.

de Grote

TV-show

KAST

Je hoeft niets te missen
van het nieuws over de
sinterklaasactiviteiten en
over Sint en zijn Pieten.
Volg het via Facebook en
Instagram, zoek naar
Stichting Sint Nicolaas.

GEHEIMEN

en in mijn
Ik heb een hele verzameling schoen
gen hoor,
kast staan. Niet tegen Proefpiet zeg
en.
anders wil zij ze allemaal uitprober
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KOOPZONDAG 29 NOVEMBER
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Sint Scholenpakket
Het Sinterklaasfeest vier je natuurlijk ook op school. Maar liefst 150 klassen van
wel 25 verschillende scholen gaan daarbij aan de slag met de vierde editie van
het Sint Scholenpakket van Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom.

Aankleedkalender

19

De kinderen gaan Kleermakerpiet helpen, want
die heeft het veel te druk. Ze gaan vermommen,
ontwerpen en showen. Zo wordt het vanzelf ook
een leuk verkleedfeest in de klas. De kinderen
delen hun tips en kunsten met Kleermakerpiet.
Die is daar maar wat blij mee.
Telkens is er op vrijdag een compilatie te zien in
Studio Pepernoot van wat de kinderen in de klas
hebben gemaakt. Met het Sint Scholenpakket
zijn alle kinderen heel belangrijk voor het oplossen van de problemen van de Pieten in Studio
Pepernoot. En of dat spannend is!

Voor elke klas is er de grote aankleedkalender.
Elke dag mag er een sticker geplakt worden en
zo tellen we af tot het allerlaatste nachtje.
5 december! Maar oeps, het is even schrikken
als de kalender wordt opgehangen. Sint staat in
zijn hemd en Piet ook. Gelukkig komt daar met
het plakken van de stickers snel verandering in!
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Doet jouw school nog niet mee met het Sint
Scholenpakket? Stuur een berichtje naar
scholen@sintboz.nl, dan nodigen we je
volgend jaar ook uit!
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16
16
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Waarom draagt de Sint
van die vreemde kleren?
Sinterklaas is een belangrijke man en hij kleedt zich altijd deftig.
Een mooi pak is natuurlijk ook netjes, maar dan herken je
de Sint niet echt. Die deftige kleding
maakt Sinterklaas extra bijzonder.
Ben je benieuwd hoe die deftige kleren
heten? De Sint legt het je even uit.

Mijter

Staf

Het is een hoge rode hoed in de vorm van een
huis met puntdak. De versiering met het
gouden kruis vind ik mooi. Ik heb er twee,
dan kan ik wat afwisselen.

Is hij niet prachtig, mijn staf, met
de blinkend gouden kleur en de
koninklijke krul. Als je een staf draagt
wijst dat erop dat je goed
voor anderen wilt zorgen.

Mantel

Handschoen

Het is een soort cape van een dikke rode stof,
die van mijn schouders tot bijna op mijn
schoenen valt. Net als een jas draag ik de
mantel over al mijn kleren heen.

Met mijn chique witte handschoenen
ben ik in Nederland heel erg blij.
Het is hier veel kouder dan in Spanje!

Bisschopsring

Stola

Op mijn ring ben ik heel trots, zo is er maar één.
Hij is van goud met een grote rode steen,
een robijn.

Dit is een lange smalle sjaal van rode stof.
Ik laat hem statig om mijn nek hangen,
dan valt hij goed op.

Albe of hemd

Het is mijn witte onderkleed. Kleermakerpiet
heeft voor mij in mooie kleurtjes een versiering
geborduurd aan de rand van de mouwen
en het kleed.

Tabberd

Sinterklaas, goedheiligman!
Trek je beste tabberd aan...
Zing je dat liedje weleens?
En wat is dat dan, een tabberd?
Het is de lange paarse jurk die ik
onder mijn wit gewaad draag.

Schoenen

Mijn schoenen zijn niet zomaar schoenen.
Het zijn rode muiltjes met gouden stiksel! Ik
kreeg ze van een aardige meneer uit Bergen op
Zoom die veel geeft om het Sinterklaasfeest.

9
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Zoekplaat
Kleermakerpiet heeft een leuke middag voor
de andere Pieten georganiseerd; een modeshow
op een echte catwalk! Enthousiast stappen
de Pieten deze catwalk op, maar wat is dat nou?
Waspiet heeft er ook net de witte was
opgehangen. Maar zo zie je de Pieten helemaal
niet! Herken jij welke Pieten er achter de was
verborgen zitten?
En nu je toch aan het zoeken bent, misschien
vind je ook de tweede sok van Proefpiet?
Zij kan die zelf nergens meer vinden…
Weet je trouwens welke drie dingen aan de
waslijn van Sinterklaas zijn? Wijs ze maar aan.
En zie je het blote Pietje? Zijn onderbroek was
erg vuil geworden in de schoorsteen, maar
of alle roetvegen er nu uit zijn?

11
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Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom bedankt haar sponsors:

Ik zoek

Hoofdsponsor

Vrienden

AL VANAF 2017 TROTSE HOOFDSPONSOR

van de Sint!

Co-sponsor

Sint Nicolaas en zijn Pieten komen elk jaar
graag naar Bergen op Zoom.
Met de vrijwilligers van Stichting Sint Nicolaas
verrassen we de kinderen met evenementen die er voor
hen een onvergetelijk Sinterklaasfeest van maken.
Er is geen kind dat dit Sinterklaasfeest wil missen
en dat hoeft ook niet. Het entree is gratis
of er is een kleine entreeprijs.

B-sponsors

Om het Sinterklaasfeest zo verrassend te blijven maken,
kun je ons helpen. Als je deze QR-code scant
kun je een bedrag schenken aan
Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom.

Partners

Bedankt!
En vanavond, mag jij je schoen zetten.

Subsidient

Een bedrag schenken via
de vertrouwde manier kan ook,
gebruik dan bankrekeningnummer
NL85 RABO 0114 0680 03
t.n.v. Stg. Sint Nicolaas B.o.Z.

C-sponsors

DEN BOER SCHOENMODE / VERW&T!
P. JANSEN INSTALLATIETECHNIEK BV
KEES DE MOOIJ FIETS EN FITNESS / CARGILL
MONKEY TOWN INDOOR SPEELPARADIJS
FA. P. BESTERS & ZN. / VAN MEEL EN JONKERS
SNEPVANGERS GLASSERVICE
HET PATRONAAT / REVO TAXI

Scan deze QR-code met je smartph

one

Facilitaire Sponsors

AUTOSCHADETEAM TOUW BERGEN OP ZOOM
AMBACHTSBAKKER VAN OERS / PRAXIS
CAMPHENS KAPPERS / VAN DORST TRANSPORT BV
FRISIA RONDVAARTEN / NICK FRANKEN FOTOGRAFIE
ATELIER LE MARQUIS / VOVOSA INTERIEURBOUW / STICHTING TOB
STICHTING DECORBOUW GROOT ARSENAAL BERGEN OP ZOOM
IMAGE PRODUCTIONS / STOMERIJ DE GAGEL
MOLLERLYCEUM / WARD WARMOESKERKEN
PETER FRANSSEN / STUDIO GOUDBAARD / THEATER DEN ENGHEL
DIETVORST FEESTARTIKELEN / DE TEERKAMER
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Een belangrijke les
op de Pietenschool

Stap 1. De

altijd een beetje zenuwachtig om een tekening te geven. De Pieten
moeten hen hun gemak stellen. Daarom leert de Piet rustig te zijn en

lief te lachen. Ook leren de Pieten om een paar makkelijke vragen
te stellen en een handje te geven.

Het moet op een maandagochtend ergens in september zijn geweest.

Ik wilde mijn vaste ronde langs alle

Pieten gaan maken in ons
prachtige en grote kasteel in Spanje.

Stap 2. Piet

het een tekening is. Het is dan de bedoeling dat de Piet verrast reageert
alsof hij dat niet had verwacht. Dat verrast kijken wordt heel veel geoefend

bij de hand. De zon scheen al vroeg door de ramen. Overal klonk

op de Pietenschool.

Pieten. Ze waren uitgerust van het weekend

en gingen weer aan de slag met om alle voorbereidingen voor
het grote

Dan komen we bij stap 3. Het in

Sinterklaasfeest in Nederland.

of zij moet dan even op één knie gaan zitten om de tekening van het kind
aan te nemen en open te maken. Ook al zo moeilijk met handschoenen aan.

Pietenschool. Kort na de harde ‘Ting

Tingelingelingeling’ van de bel, was er een drukte van jewelste op de gan-

Stap 4. Een complimentje geven. Daarbij moet de Piet

gen te horen. Het waren de uitgelaten en rennende Pietenkinderen

goed kijken naar de tekening, zeggen wat er mooi aan is en

die weer naar school mochten.

dat jij dat mooi hebt getekend.

Kinderen zoals jij in Nederland ‘moeten’ naar school. Maar als

De laatste stap is stap 5. Het bedanken. Mijn

klein Pietje in Spanje ‘mag’ je naar school. Want wie wil er
nu niet leren om cadeautjes in te pakken, door een
schoorsteen te glijden en, niet te vergeten, tekeningen

lievelingsstap! Want bij het bedanken voor
de mooie tekening hoort natuurlijk een kusje
op de wang van de kinderen! Dat oefenen

voor Sinterklaas aan te nemen van de kinderen zoals jij?

de Pieten altijd bij elkaar.

Jij denkt waarschijnlijk dat je dat als Piet
zomaar even doet.

Stap 5 is ook de stap waar veel

Een tekening

Pieten een onvoldoende voor halen,

aannemen. Maar niets is minder waar. Daar

omdat zo’n

moet je heel lang voor leren. Op de Pietenschool.
Stel je eens voor; jij hebt twee

natte klapzoen! Veel moeilijker

dan jij denkt.

ooit hebt gemaakt. Dan zou het niet leuk zijn als

een Piet die aanpakt, “dankjewel” zegt en er

Maar… dat wilde ik helemaal niet vertellen.

weer vandoor gaat. Zonder ernaar te kijken!

Ik wilde vertellen wat er die maandagochtend in
september gebeurde. En nu is al mijn ruimte al
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Nee, dat kan toch niet! Dat zou heel zonde zijn van

tekening

hebt gestopt. Het in ontvangst nemen

van een tekening is super belangrijk.
De Pieten leren het in stapjes. Let op;

kusje precies goed moet zijn.

Niet te hard, niet te zacht en zeker geen

uur lang je

best hebt gedaan op de mooiste tekening die je

het werk dat jij in de mooie

ontvangst nemen van de

tekening door de Piet. Iets waar de Piet heel lenig voor moet zijn. Want hij

Eerder die ochtend, terwijl ik mijn tanden aan het poetsen was, hoorde

ik de schoolbel gaan van de

ziet de tekening. Daar moet je als Piet dan bij

zeggen: “Hé! Wat heb jij daar vast?”. Dan kan jij, het kind dus, zeggen dat

Mijn lange lijst van puntjes die nog gedaan moesten worden, had ik
het geluid van vrolijke

begroeting. Zeer belangrijk. De kinderen zijn namelijk

op! Anders vertel ik dat de volgende keer wel.
Afgesproken?

KAST

GEHEIMEN

SSsstttt niet tegen Knutselpiet ver
tellen hoor.
Maar ik bewaar het stokpaardje da
t zij
voor mij als surprise maakte
nog steeds in mijn kast.
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Toppie!

Dag lieve kinderen!
En stoute kinderen ook natuurlijk.

OOK UW ADVERTENTIE IN DEZE KRANT?

Neem dan contact op met onze werkgroep sponsoring
sponsoring@sintboz.nl

Ontwerp en
realisatie van:
Posters
Website
Vlaggen
Buttons

Wij pakken weer
uit voor
de Sint!

T-shirts
CD hoesje
Programma’s
Lespakketten
Sinterklaaskrant
Toegangskaarten

Williamstraat 8, 4611 CN Bergen op Zoom
T 0164 211280 E studio@page-poster.nl

en nog veel meer...

www.page-poster.nl

Wouter Goudzwaard
en

Peter Franssen
ons GOUDEN tekenduo

theaterdenenghel.nl

www.studiogoudbaard.nl

www.peterfranssen.nl
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Sints Film Spektakel
28 EN 29 NOVEMBER

Heb je je Pietenmuts op? Staat de popcorn al klaar? Dit jaar heeft
Sinterklaas namelijk iets nieuws bedacht. Hij heeft met C-cinema
Kiek in de Pot afgesproken dat de kindervoorstelling in de bioscoop
te zien is op het hele grote filmdoek. Alle Pieten zijn dus supergroot
in beeld bij Sints Film Spektakel! Dat wordt gezellig.
De pakjes en pepernoten vliegen in
het rond. Het is een drukte van jewelste en de Pieten hebben veel zin om
weer de daken op te gaan. Iedereen
werkt hard aan de voorbereidingen
voor het Sinterklaasfeest. Knutselpiet
knutselt aan de versieringen, Pakjespiet pakt de pakjes in en Bakpiet… Oh
jee, wat is er met Bakpiet gebeurd?
Zijn mooie pak zit helemaal onder
de pepernotenkruimels en chocoladevlekken. Dat ziet er toch niet uit!
Gelukkig is Kleermakerpiet daar om
te helpen, maar hij heeft wel even tijd
nodig.

C-cinema Kiek in de Pot
09.30 -17.00 uur
21 november
Kaarten à 6 euro online te koop vanaf
Pot,
via de website van C-cinema Kiek in de
www.c-cinema.nl

Koop je kaartjes online
Dat belooft een spannende, maar vooral
ook een leuke voorstelling te worden! Heb
jij ook zin om mee te zingen, te dansen en
te verkleden met je favoriete Pieten?
Koop dan snel je kaartjes voor Sints
Filmspektakel.

Hoofdpiet stuurt Bakpiet naar de
zolder van het Pietenhuis om op zoek
te gaan naar nieuwe kleren. De andere
Pieten gaan ook mee, zij hebben wel
zin in een verkleedfeestje. Op de
zolder doet Bakpiet een mysterieuze
vondst. Alle Pieten kunnen hun ogen
niet geloven. Wat zal dat toch zijn?

KAST

GEHEIMEN

In mijn kast ligt een stoere helm
met bliksemschicht. Die heb ik nodig
als
mijn raket af is. Niet tegen Bakpiet
vertellen,
want dan wil hij mee. En dat past
niet.

Zing thuis lekker mee!
Een tip van de Muziekpieten: luister naar onze leuke Sinterklaasliedjes.
Op Spotify en I-tunes vind je diverse albums met de liedjes van Stichting
Sint Nicolaas Bergen op Zoom. Zet ze lekker hard en meezingen maar.
Die tip van de Muziekpieten kun je ook aan je juf of meneer laten weten!
Zoek bij Spotify en i-Tunes op Stichting Sint Nicolaas,
album Trippel Trappel.
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9x

WALK
IN

IN

WoeNsDAg

De woensdagmiddag is gereser
veerd voor groep 7 en 8 leerlingen.
Kom, samen met je ouders, kijken
hoe een schooldag op ’t Mollerlyceum
er uit ziet. Neem een kijkje in een les
en doe mee!

9x

LOPER

VIP

VRIJDAg

Tijdens deze persoonlijke rond
leiding geven we groep 7 en 8
leerlingen en/of hun ouders een
VIPbehandeling en beantwoorden
alle vragen. De rode loper ligt al uit!

Mollerlyceum, Bolwerk Zuid 168, 4611 DX Bergen op Zoom
2x

’t Mollerlyceum
ontdekken?
Wij staan voor je klaar om je goed te infor
meren op veel verschillende manieren en
momenten. Bijvoorbeeld als je wilt weten wat
onze topprogramma’s inhouden, hoe het zit
met de begeleiding of hoe gezellig het hier is.
Kom het zélf ervaren op de manier die het
beste bij jou past. Zien we je snel?

Doe
MIDDAg

Uiteraard wil je niet alleen maar
kijken, maar ook meedoen op
’t Mollerlyceum! Tijdens deze middag
voel je je echt al even leerling van
’t Moller en doe je mee in lessen die
speciaal voor groep 8 leerlingen
zijn georganiseerd.

2x

Alles over ’t Mollerlyceum in
onze grote theaterzaal. In een
kleinschalige setting praten we
ouders van leerlingen uit groep 7 en 8
helemaal bij. Ondertussen kun jij de
school verder ontdekken.

MeeT
’T MoLLeR

1x

We staan voor persoonlijk
contact in kleine groepen.
Scan de code en meld je
van tevoren online aan,
zodat we je komst goed
kunnen voorbereiden.

MoLLeR
ToPMIDDAg

Zit jij in groep 7 en wil je onze
school beter leren kennen en
onze topprogramma’s ontdekken?
Meld je dan aan voor de Moller
Topmiddag!

Aanmelden doe je
online. Heb je toch nog
vragen? App ons dan op
06-82 64 32 82.

mollerlyceum.nl

er Inloper-07 kleinere blokken.indd 1

enjoy life
Moller Inloper-07 kleinere blokken.indd 2

14-10-20 10:36

14-10-20 10:36

6
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Aankleedpietje
Dit Pietje heeft het maar koud. Daar kun je wat aan doen. Kleuren, knippen en
plakken. Aan de slag met je knutselkoffer. Glitters en plakkers, papier en stof,
stiften en verf. Maak voor dit Pietje het Pietenpak van haar dromen.
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draagbare kleding
& kleding op maat
met een verhaal
Atelier - Engelsestraat 4 - Bergen op Zoom
wardwarmoeskerken.nl
Niels Havermans

Digitaal ondertekend door Niels
Havermans
Datum: 2020.10.20 11:40:49 +02'00'

“

Ondernemen is topsport

“

“

Ondernemen is
risico’s nemen

Ondernemen is de
uitdaging aangaan

Laat je daarom
coachen door
ervaren adviseurs!

Uw specialist in:
• Incasso
Van Meel & Jonkers
Burg. Stulemeijerlaan 1
4611 EH Bergen op Zoom
Tel
0164-210090
E-mail info@vanmeelenjonkers.nl
Web www.vanmeelenjonkers.nl

• Gerechtelijke procedure

Vogelaar 36
Bergen op Zoom
0164 - 235 213

www.kapsalonverwent.nl

• Juridisch advies
• Tenuitvoerlegging

agintimmermans.nl
T 088 4 11 12 13

Rotterdam

Tilburg

Bergen op Zoom

Goes
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Zoals je begrijpt was Kleermakerpiet echt niet blij. Hij mopperde en
mompelde en riep: “Als Wollepietje die jas voor Hoofdpiet vanavond niet
af heeft, dan zwaait er wat!” Hij gooide de deur dicht en zijn voetstappen
verdwenen in de stilte van de gang…

Weet je nog wie ik ben? Ik ben de eerste assistent
van Sint Nicolaas. Een klein muisje met aan mijn roze
staart een gouden belletje.

Kom maar uit de kast,

			Wollepietje!

“Au!” Wollepietje gaf een flinke gil. In kleermakerszit zat hij op de grote
werktafel van Kleermakerpiet en prikte steeds met de naald in z’n vinger. “Au,
au en nog eens au!” Een dikke traan rolde over zijn wangen. Al dagen werkte
Wollepietje aan een nieuwe winterjas voor Hoofdpiet. Kleermakerpiet had een
prachtig ontwerp gemaakt, maar had zelf geen tijd om met de oranje wollen
stof aan de slag te gaan. Hij was veel te druk met zijn creaties voor de kleine
Anna en Luna, dus had hij de klus aan Wollepietje toevertrouwd.
Maar dat viel niet mee hoor: het was flink dikke stof waar Wollepietje naald
en draad doorheen moest prikken. Niet met een naaimachine, maar met de
hand moest die hele jas in elkaar gezet worden. Foei, wat een werk. Ik keek
geduldig toe hoe Wollepietje steek voor steek de stukken stof aan elkaar
naaide. Bovenop een klosje garen zat ik met het ontwerp van
Kleermakerpiet en keek of alles wel volgens plan ging.

En nu zit Wollepietje al uren in de kast, muisstil. Arme Wollepietje. Ik had zo
met hem te doen, dat ik meteen aan de slag ben gegaan met de jas zodra
Kleermakerpiet vertrokken was. Met mijn voorpootjes duw ik de naald door
de stof en met mijn staart trek ik die er aan de andere kant weer uit. En zo
werk ik nu steek voor steek, uur na uur. Nog een paar steekjes en dan is de
jas af. Hup, naald erin, hop, naald eruit, hup, erin, hop, eruit, hup, hop en dan
knip knap, draadje afgeknipt en kijk: klus geklaard!
Het ziet er eigenlijk best mooi uit, al zeg ik het zelf. Hoofdpiet zal het in
ieder geval niet koud krijgen deze winter, want tjee, dat is me toch een
koukleum… Maar o jee, wat hoor ik daar? Zijn dat de voetstappen weer
van Kleermakerpiet? En Wollepietje zit nog steeds in de kast! “Kom maar
uit de kast, Wollepietje! Wollepietje…?” Hij is natuurlijk in slaap gevallen.
Zelf krijg ik die kastdeur nooit open en kloppen met mijn kleine pootjes
heeft ook geen zin. Oh, maar wacht eens, even rinkelen met mijn staart:
ringelingeling… “Kom maar uit de kast, Wollepietje!”
Daar gaat de deur van de kamer open,
Kleermakerpiet komt binnen. En dan
vliegt de kastdeur open, Wollepietje
komt uit de kast. “Maar Wollepietje,
wat doe jij in die kast?” bromt
Kleermakerpiet. Wollepietje heeft geen
idee wat er gebeurt. Ik trippel naar
Kleermakerpiet en zeg snel: “Hij zocht een
eh… een kleerhangertje. Voor de jas van
Hoofdpiet!”

“Au!”, riep Wollepietje weer. Nu was de maat vol. “Ik
stop ermee! Hij bekijkt het maar, dit lukt gewoon niet:
ik krijg die jas nooit op tijd af…!” Wollepietje
smeet de jas op de grond en begon
hevig te huilen.
Juist op dat moment klonken
er voetstappen op de gang.
Van Kleermakerpiet. “Help! Ook dat nog!” snikte
Wollepietje. “Vlug, verstop je in die kast daar!”, riep
ik. Hij kroop er rap in en trok de kastdeur dicht,
juist toen Kleermakerpiet de deur van de kamer
openzwaaide. “Wel alle spelden op een kussen nog aan toe!”, riep hij uit. “Waar
is Wollepietje? En waarom ligt die jas van Hoofdpiet hier onvoltooid op de
grond?!” Woedend keek hij de kamer rond en toen zag hij mij: “Vertel op, kleine
muis, wat is hier aan de hand?” Ik zat nog steeds op het klosje oranje garen,
maar nu trilde ik een beetje van angst, waardoor het belletje aan mijn staart
zachtjes begon te rinkelen. En het enige dat ik kon zeggen was: “Piep…”

Vol verbazing kijkt Kleermakerpiet naar de
oranje wollen jas die op de werktafel ligt. Helemaal af. “Het is je dus toch
gelukt, Wollepietje! Zie je, ik wist wel dat je het kon…!” Wollepietje kijkt nu ook
vol verbazing naar de jas, dan naar Kleermakerpiet en ten slotte naar mij. Ik
geef hem een dikke knipoog.
Niet verklappen aan Wollepietje wat er is gebeurd toe hij in de kast zat
hoor, dat is ons geheimpje!

KAST

GEHEIMEN

Colofon

mijn kast.
Ik verzamel afgekeurd speelgoed in
en, een
Ik heb een stoer poppetje zonder arm
t hobbelt.
lekke bal en een hobbelpaard dat nie
hoor,
Niet tegen Paardenpiet verklappen
want dan wil hij mee hobbelen.

Vormgeving:
Page & Poster Graphics
Illustraties:
Peterfranssen.nl
Studiogoudbaard.nl
Fotografie:
Nick Franken Fotografie

Het Sinterklaasfeest in Bergen op Zoom wordt sinds 1915
georganiseerd door de Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom.
Secretariaat:
Postbus 456
4600 AL Bergen op Zoom
secretariaat@sintboz.nl

Stichting

Bergen op Zoom
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ALLES VOOR DE
ALLERLEUKSTE SINT
BOODSCHAPPEN!

n
a
v
n
e
t
e
o
r
g
e
k
ij
l
e
d
Met vrien
t
in
S
e
d
n
a
v
n
e
d
n
e
i
r
de v

AL VANAF 2017 TROTSE HOOFDSPONSOR
Jumbo De Parade, Bergen op Zoom, Burg. van Hasseltstraat 1
Jumbo Het Kompas, Bergen op Zoom, Vogelaar 29

