
Heb je het al gehoord? Het is feest in de stad! En niet zomaar een feest, nog heel even wachten en dan komt  

Sint Nicolaas naar Bergen op Zoom. Maar dat wist je natuurlijk al lang. Wat je misschien nog niet wist is dat het  

dit jaar de honderdste keer is dat er een intocht voor hem wordt georganiseerd. Dubbel feest dus! Met een heleboel 

extra’s: Een nieuwe CD, deze dubbeldikke krant én als klap op de vuurpijl komt het Pietencircus naar de stad.  

En natuurlijk pakken we ook flink uit bij de rest. Lees maar snel door, het feest kan beginnen!

Feest in de Stad!
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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

Voor meer informatie, bezoek onze website:

www.sintboz.nl

Colofon

wie oh wie is de gast?

de pracht van verbeelding

Mede dankzij de financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds kan de 
Stichting Sint Nicolaas tijdens de intocht 3 nieuwe wagens mee laten rijden en 
kan het in de loop van dit jaar een prachtig jubileumboek uitgeven.

Er staan weer een heleboel gasten klaar om op bezoek te komen  
bij Studio Pepernoot. Kan jij vertellen welke gast er achter welke  
deur staat? Veel succes!

Zoekpiet - blauwe deur, Zangpieten- gele deur,  
Bakpiet - paarse deur, Knutselpiet - roze deur
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De dagen worden weer korter, de blaadjes vallen van de bomen en 
het wordt steeds kouder. Nog even en Sinterklaas komt weer aan  
in Bergen op Zoom. Deze leuke Sinterklaasperiode begint al op  
vrijdag 13 november! Dan is het tv-programma Studio Pepernoot  
weer te zien op ZuidWest TV. 

Studio Pepernoot7

Studio Pepernoot is een samenwerking 
tussen ZuidWest TV en Stichting Sint 
Nicolaas Bergen op Zoom. De stichting 
viert dit jaar haar verjaardag en daarom 
pakt Studio Pepernoot groots uit met 
een XL versie. Dat betekent een groter 
decor, meer kinderen, meer gezellig-
heid en extra veel Pieten. Natuurlijk zijn 
Zoekpiet en Roos weer van de partij en 
ontvangen ze weer heel speciale gasten. 
Knorretje en Bedenkos gaan een feestje 
vieren en we maken kennis met een 
paar heel speciale Pieten. Ook de Mu-
ziekpieten zijn er weer om leuke liedjes 

te spelen. Iedereen in de studio en thuis 
kan dus weer lekker swingen, springen 
en liedjes zingen. Kortom; het wordt 
weer een ouderwets gezellige show voor 
heel de familie. Vanaf 13 november is 
Studio Pepernoot elke vrijdag te zien op 
ZuidWest TV. 

Heb je een uitzending gemist? Geen 
zorgen, je kan de uitzending ook terug 
kijken op www.zuidwesttv.nl. We hopen 
dat jij dit jaar ook weer kijkt! Zoals  
Knorretje zou zeggen; tot sinas!

 

Je naam:     Roos

 

Je leeftijd:   Dat vraag je toch
  

niet aan een dame?

Zo ken ik Sinterklaas:   Van Studio Pepernoot 

natuurlijk

Mijn beste vrienden:   Drumpiet en Knorretje

 
  

oh ja, en Zoekpiet ...

Mijn hobby’s:  Zingen en vliegen

Waar ik goed in ben:  Presenteren

Wat ik niet zo goed kan:  Autorijden

Mijn lievelingsliedje:  een Roosje mijn roosje

De mooiste kleur vind ik:  Roze

Het liefst snoep ik:   Iets gezonds, een worteltje

Dit wil ik later worden:  Mama van veel kindjes

Mijn fijnste Sinterklaasherinnering is:  

Dat ik een mooie chocoladehart 

in mijn schoen vond. Maar ik weet 

nog steeds niet van wie ik die  

gekegen heb

Sint’s Vriendenboekje

Over 100 jaar heeft Bedenkos voor mij een “zoekmachine” 
uitgevonden, zodat ik op m’n oude dag nog steeds alles vinden 
kan! Dan begin ik met zoeken naar een groot kasteel in Span-
je, waar ik samen met Roos en al onze kleine Zoekpietjes oud 
kan worden. En, eh… eigenlijk hoef ik dan niks meer te zoeken, 
omdat ik alles dan al gevonden heb!

Zoekpiet 
over 100 jaar....

Studio  Pepernoot XL13 NOVEMBER 20 NOVEMBER27 NOVEMBER
4 DECEMBER4 afleveringen, iedere vrijdag vanaf  10.00 uur  ieder uur  op ZuidWest TV



Samen sterker

rabobank.nl/markiezaat 

Rabobank Het Markiezaat is trotse sponsor van Stichting Sint Nicolaas
Bergen op Zoom. Wij wensen alle kinderen een gezellige
Sinterklaastijd toe en een fijne pakjesavond!

Sinterklaas!

gooi wat
in mijn 
schoentje'

'Sinterklaas
kapoentje

• Pré-incasso

• Incasso

• Gerechtelijke procedure

• Juridisch advies

• Tenuitvoerlegging

Bergen op Zoom Rotterdam Goes Tilburg

agintimmermans.nl
T  088 4 11 12 13

Wij spuiten uw  
auto in alle kleuren...
...alleen niet met confetti!

Stichting Sint Nicolaas van harte gefeliciteerd!

Marconilaan-Noord 63
4614 HB   Bergen op Zoom

Tel: 0164 - 234 779
Fax: 0164 - 233 777
E-mail: info@autoschadeteamtouw.nl

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

www.rabobank.nl/ZWB

Rabobank  Zuidwest-Brabant is trotse sponsor van Stichting Sint Nicolaas
Bergen op Zoom. Wij wensen alle kinderen een gezellige
Sinterklaastijd toe en een �jne pakjesavond!

Sinterklaas!



Intocht7

De typische Sinterklaastaferelen worden 
‘in levende lijve’ uitgebeeld en trekken al 
rijdend voorbij op kleine wagens. Het de-
cor en de details zijn zorgvuldig gekozen 
en ademen de sfeer van een zolderka-
mer en woonkamer uit zoals afgebeeld 
in de oude prentenboeken met Sint 
Nicolaasverhalen. Stichting Decorbouw 
Groot Arsenaal heeft daar met haar vrij-
willigers heel hard aan gewerkt. Stichting 
Sint Nicolaas is erg blij met het resultaat. 

In het eerste tafereel zie je Zwarte Pie-
ten op het dak van een huis. Zij gooien 
de cadeautjes door de schoorsteen, 
terwijl op het zolderkamertje de kinderen 
liggen te slapen. Dan komt het vervolg 
van dit tafereeltje voorbij. Bij de warme 
kachel pakken de kinderen cadeautjes 
uit en spelen met hun nieuwe speel-
goed. En ook die cadeautjes herkennen 
we van de prentenboeken;  geen com-
puterspelletjes, wel een pop en kaatsen-
ballen en … .

Stichting Sint Nicolaas heeft er alle 
vertrouwen in, dat deze verrijking van 
de intocht zowel de kinderen als hun 
ouders in stemming brengt van het 
Sint Nicolaasfeest. Natuurlijk kunnen 
we de muzikale bijdrage van bandjes en 
korpsen niet missen. Van het begin tot 
het einde kun je dus meezingen met de 
mooist liedjes en je hoort vast ook de 
Bergse Sinterklaasliedjes voorbij komen.
Uitvindpiet Bedenkos laat in de intocht 
zijn nieuwste uitvinding zien. Een uitvin-

ding waar alle kinderen blij van worden... 
de mobiele pepernotenmachine. Zou het 
hem lukken om al rijdend uit pepernoten 
te maken met een complexe machine, 
die hij maakte van een oude oven en 
een stoomketel.

En de hoofdrol in de intocht, weliswaar 
aan het einde van de stoet, is uiteraard 
voor Sint Nicolaas en Hoofdpiet Pedro te 
paard. Op de Grote Markt op het bordes 
van het oude Stadhuis worden zij wel-
kom geheten door de burgemeester.  
De Sint is weer in onze stad, het is feest! 

Zoals altijd ontvangen we Sint Nicolaas 
aan de loswal. Daarna is het aan te  
raden, vanwege de wegwerkzaamheden 
bij de van Gorkumweg/Smitsvestje,  
de stoet te aanschouwen op een plekje 
aan de route vanaf de Rijtuigweg.

Feestelijke intocht  
voor de Sint
Op zaterdag 14 november verwelkomen we Sint Nicolaas en zijn  
Pieten in onze stad. Stichting Sint Nicolaas viert dit jaar haar 100 jarig 
jubileum. De Intocht luidt de feestelijkheden in, die dit jaar op het  
programma staan. In de stoet zijn nieuwe taferelen te zien. Ze vertellen 
als het ware het verhaal van het nostalgische Sint Nicolaasfeest.  
Dat is … een beetje ouderwets misschien?  Toch is het zoals Sinterklaas 
het feest heel graag met ons viert.  

Route van de intocht:  
Van Gorkumweg 
Smitsvestje   
Rijtuigweg  
Rijtuigweg-Zuid  
Burgemeester Stulemeijerlaan 
Steenbergsestraat 
Fortuinstraat 
Grote Markt

Een heerlijk stukje  
boterletter 
gaat er nog wel in!
Vroeger kwam Sinterklaas natuurlijk ook 
al in Bergen op Zoom. De Krantenpieten 
waren heel nieuwsgierig over de verschillen 
tussen toen en nu. Daarom gingen ze langs 
bij iemand die dat zeker wel moest weten, 
maar omdat stichting Sint Nicolaas Bergen 
op Zoom dit jaar 100 jaar bestaat hebben we 
gezocht naar iemand die net zo oud is!

Mevrouw wie bent u? Ik ben mevrouw van Geel en ik ben geen 100 jaar maar zelfs 
al 101 jaar oud! Ik woon nog steeds zelfstandig in de Prinses Beatrixlaan op ’t Fort, 
waar ik vroeger met mijn man een zuivelwinkel had.

Een eigen winkel dat lijkt ons leuk! Dat is het zeker maar voor ik trouwde was ik 
kindermeisje. Nadat ik met mijn man trouwde zijn we een winkel begonnen. Hij bracht 
met de bakfiets melk langs bij de klanten. Later kwamen er kruidenierswaren bij.

Verkocht u ook Sinterklaasspulletjes? Ja, maar veel klanten kochten tijdens de Sin-
terklaasperiode op de pof, want ze hadden het geld zelf hard nodig. Later betaalde 
ze het dan weer terug. Onze leverancier Chris van Wijk vroeg altijd aan Sinterklaas 
of hij ook een bezoek aan onze winkel wilde brengen. Ieder jaar weer een mooi en 
dierbaar moment om naar uit te kijken.

En hoe herinnert u zich Sinterklaas als kind?  Ik weet me nog heel goed te herinne-
ren dat het Sinterklaasfeest thuis altijd gevierd werd. ’s Avonds vroeg naar bed, maar 
eerst bij de kachel je klomp zetten met een wortel er in. ’s Morgens vroeg op om te 
gaan kijken wat Zwarte Piet langs de schoorsteen allemaal had gebracht.

Wat kreeg u dan allemaal?  Er zat altijd iets van kleding bij, want dat kon je goed 
gebruiken. Verder speelgoed, zoals een pop of een kinderserviesje en natuurlijk wat 
lekkers! Trouwens de pop die ik zeker 90 jaar geleden heb gekregen heb ik altijd be-
waard. Ik kreeg die pop omdat ik altijd mijn pas geboren zusje uit de wieg wilde halen.

Als u 101 bent, kunt u zich dan nog de eerste intocht herinneren?
Nee natuurlijk niet. Wat ik me nog wel herinner is dat ik Zwarte Piet eng vond, maar 
gelukkig strooide hij wel met lekkere  pepernoten. Dat maakte veel goed!

Wat is dan wel uw mooiste herinnering? Mijn mooiste herinnering is dat het ieder 
jaar weer een feest was en hopelijk zal dit nog heel lang zo blijven mét Zwarte Piet 
want die is allang niet eng meer. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik door alle drukte het 
Sinterklaasfeest niet meer echt vier. Maar een heerlijk stukje boterletter gaat er ieder 
jaar nog wel in!

Daar gaan we voor zorgen!  
Heeft u als laatste nog iets te zeggen?
Oud word je vanzelf, als je maar blijft ademen…

Over 100 jaar stel ik me zo voor dat alle pakjes een  
barcode hebben en de pieten een scanner... zoiets als  
bij de kassa van de supermarkt. Of, misschien heeft  
Bedenkos wel een cadeautjes-inpak-en bezorg-machine 
uitgevonden, dan hoeven de pieten niet meer zelf alle 
pakjes in te pakken en te bezorgen! Hoewel, het inpakken 
en zelf bezorgen vinden de pieten toch wel het leukste...
samen met de Sint in de nacht de daken op!

Hoofdpiet 
over 100 jaar....
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Intocht

14 NOVEMBER

13.30 uur aankomst aan de  

Loswal in de Theodorushaven. 

14.00 uur vertrek van de stoet

15.00 uur ontvangst door de  

Burgemeester Petter 

 bij het Stadhuis.   



www.sterckmerck.nl

Zondagmiddag  29 november
Welkom op het Feest van Sint Nicolaas!

 
14.30 uur: Pieten en pietenband in het koopcentrum van Bergen op Zoom 

15.00 uur: Feest van Sinterklaas op de Grote Markt 

16.30 uur: Kleurplaten prijsuitreiking door Sint Nicolaas in de feesttent op de Grote Markt

Doe mee en kleur de kleurplaat voor Sint Nicolaas! 
Je kunt de kleurplaat uitknippen of downloaden op 
de website: www.sintboz.nl.  Als je de kleurplaat 
ingekleurd hebt kun je deze inleveren bij de 
volgende winkels:

Bibelino Kremerstraat 10
Bistro Poncin Steenbergsestraat 3
Boulangerie Bernard St. Josephstraat 18
F&M Lifestyle Kremerstraat 11
Il Maccherone Korte Bosstraat 9
iXi Kids & Teens Zuivelplein 2
Lia van Poppelen Bosstraat 15
Panos Wouwsestraat 12
Runnersworld Lindebaan 2
TEBBENS Modehuis Steenbergsestraat 30
Top 1 Toys Zuivelstaat 31
V&D Stationsstraat 1
Yes! World Wide Salons Wouwsestraat 19
Jamin St. Josephstraat 54
Mediamarkt Burg. van Hasseltstraat 3  

Lever je kleurplaat voor vrijdag 27 november in bij 
1 van deze winkels. Op de tekening vul je je gege-
vens en je E-mailadres in. Alle win-naars ontvangen 
voor zaterdag 28 november bericht via een E-mail. 
De prijzen worden uitgereikt op zondag 29 novem-
ber 2015  om 16.30 uur bij het Feest van Sint Nico-
laas in de feesttent op de Grote Markt.

De prijzen zijn:
•  50 keer 2 kaartjes* voor de Sint Nicolaas
 voorstelling  
•  10 waardebonnen t.w.v. 5 euro van Panos      
 Bergen op Zoom 
•  Een gratis kinderknipbeurt bij Yes!
•  Een leuke prijs van iXi Kids & Teens 
•  Een gratis afhaalpizza bij Il Maccherone 
•  Een aantal leuke prijzen van F&M    
 Lifestyle, V&D en de Mediamarkt

Let op: Lever je je kleurplaat in bij Panos, dan krijg 
je een gratis softijsje en bij inlevering bij Kapsalon 
Yes! krijg je 50% korting op een kinderknipbeurt 
(€9,25 i.p.v. €18,50 voor knippen en fohnen). 

KLEUR IN 
EN WINKLEURPLAAT

j/m

* De datum waarop deze geldig zijn wordt bij de prijsuitreikng bekend gemaakt



Over 100 jaar zijn er mega-te-gek-gaaf-coole dansschoenen 
met allemaal felle lampjes en kleuren (vooral roze!) die zichzelf 
kunnen strikken, maar vooral die alle danspasjes onthouden! 
Dan hoeven we dat zelf niet meer te doen, handig toch?  
Misschien kan Bedenkos die wel uitvinden!?

De Danspietjes 
over 100 jaar....

Sint’s Muziekspektakel9

Houd je van dansen en zingen? Kom dan naar Sint’s Muziekspektakel! 
Om twee uur gaat de zaal open en kunnen papa en mama de kaartjes 
voor de kindervoorstellingen kopen. Tegelijkertijd zorgen de DJ Pieten 
ervoor, dat jullie al in de stemming komen als het feest om half drie van 
start gaat. 

Groot Feest met 
Sint’s Muziekspektakel!

Trippel Trappel

7

Sint houdt van muziek, net als veel kinderen in onze stad.  Velen hebben 
de vorige CD “Sinterklaas op bezoek” al grijsgedraaid. Dus wordt het nu 
tijd voor een nieuwe CD. 

De Pietenband en de Zangpieten hebben hard gerepeteerd. En nu presenteren  
zij tijdens Sint’s Muziekspektakel de nieuwe CD “Trippel Trappel”. Wie weet is er voor  
de Sint een nieuw favoriet liedje bij. Eén ding is zeker, er is volop keuze en het is  
volop genieten. En uiteraard staan de liedjes van Bedenkos en van Zoekpiet er ook op! 

De start van de CD-verkoop is op zondag 15 november bij  Sint’s Muziekspektakel  
in de Stoelemat en kost € 10,- Daarna is de CD te koop bij: 
• Primera Zonneplein Tabakstore, Zonneplein 2
• MCD Bloemendaal  Bloemendaal 56
• Top 1 Toys , Zuivelstraat 31 
• Rookshop De Schelde, Antwerpsestraat 119
• Bob Dietvorst Feestartikelen, Bosstraat 14
• Ambachtsbakker Bergse Plaat,  Vogelaar 24
• Primera Halsteren, Dorpsstraat 62, Halsteren
En natuurlijk tijdens de diverse Sinterklaasactiviteiten.

Houd je van knippen en plakken en 
kleuren? Dan zit je goed in de Stoelemat 
tijdens het Muziekspektakel. Knutselpiet 
helpt je dit jaar met het maken van een 
mooie feestmijter. Kom maar eens kijken 
aan een van de lange knutseltafels. Of 
maak je iets voor een van de Pieten? 
Ze zijn er allemaal weer bij hoor, in de 
Stoelemat! De Pieten houden ook van 
een feestje.

En als je dan alle nieuwe liedjes hebt ge-
hoord en het wordt tijd om naar huis te 
gaan (en je hebt de nieuwe CD gekocht) 
…. dan zorgt Sint nog voor een bijzonder 
feestelijke traktatie, speciaal voor de 
kinderen natuurlijk. Het gaat daar buiten 
bij de Stoelemat heerlijk ruiken …. 

Het 100-jarig jubileum is reden, om er 
deze middag een spektakels spektakel 
van te maken. Sint heeft aan de mensen 
van de Stoelemat al laten weten, dat hij 
een enorm groot cadeau zal laten be-
zorgen. Wat is hij van plan? Zouden alle 
Pieten er ook vanaf weten?  Een groot 
geheim? Wat in ieder geval geen geheim 
meer is, is dat de nieuwe CD met Bergse 
Sinterklaasliedjes klaar is. 

De Pietenband en de Zangpieten repe-
teren voor de grote show met alle nieu-
we liedjes. En ook Bedenkos en Zoekpiet 
komen hun eigen liedje zingen, doe dus 
maar lekker mee!  Deze middag is de CD 
voor het eerst te koop. Leuk, om thuis 
ook naar de nieuwe liedjes te kunnen 
luisteren. De eerste CD wordt deze 
middag aangeboden aan meneer Cees 
Meijer. Hij is de baas van het Cultuurbe-
drijf CKB-De Maagd-Het Markiezenhof. 

Sint’s Muziekspektakel 

en kaartverkoop

kindervoorstellingen

15 NOVEMBER

Evenementenzaal de Stoelemat  

14.00 uur: start kaartverkoop

14.30 uur: start Muziekspektakel

Toegang gratis



	

HEERLIJK AVONDJE

www.lambweston.eu

Sinterklaas Kapoentje
Gooi iets in mijn schoentje
Om echt van te genieten
Heerlijke Lamb Weston frieten

Kremerstraat 16  
Bergen Op Zoom
Tel. (0164) 25 34 83

ZIE 
GINDS
KOMT DE 

STOOMBOOT
UIT SPANJE WEER AAN

Heb jij al zo’n prachtige  

Sinterklaasbutton?

       We hebben wel acht 

verschillende en ze zijn  

net als de CD,  vlaggen  

en T-shirts te koop tijdens 

de diverse Sinterklaas 



Het Sint Nicolaasfeest wordt al vele jaren 
gevierd in Bergen op Zoom. Stichting  
Sint Nicolaas Bergen op Zoom ontvangt 
de Sint dit jaar voor de 100e keer. En lees 
maar eens hoe dat dan allemaal ging,  
zo lang geleden… 

Sint Nicolaas komt al 550 jaar in Bergen 
op Zoom. Dat weten we, omdat er in 
1440 een Sinter Clausgilde bestond. De 
eerste Sint Nicolaas optocht trok in 1888 
door de stad. Sint Nicolaas ging te paard 
samen met enkele Pieten. 

Oprichting Sint Nicolaas Vereeniging  
in 1915
Pas in 1914 was er een officieel ont-
vangst van de Sint door de burgemees-
ter. In dat jaar waren veel Belgische 
kinderen in onze stad. Zij vluchtten uit 
België omdat hun land verwikkeld was in 
de Eerste Wereld Oorlog. Speciaal voor 
al die kinderen werd er een Sint Nico-
laasfeest georganiseerd in de Grote Kerk 
op de Grote Markt.  Na afloop van de 
festiviteiten sprak Sint Nicolaas de wens 
uit, om jaarlijks het Sinterklaasfeest te 
vieren zoals in dat jaar.  Die wens ging in 
vervulling met de oprichting van de Sint 
Nicolaas Vereeniging in 1915. Later ging 
die Stichting Sint Nicolaas Bergen op 
Zoom heten. 

Intocht en rijtoeren
We vermoeden, dat er vanaf toen elk jaar 
een intocht met ontvangst van de Sint 
is geweest. Jammer genoeg is er over 
die jaren weinig terug te vinden in de 
archieven. 

Over de intocht weten we, dat Sint afwis-
selend met de auto, de trein of met de 
boot aankwam. Zes keer landde hij zelfs 
met een zweefvliegtuig op het huidige 
stadspark “Kijk in de  Pot”. Koos Sint voor 
de boot, dan kwam die aan via de oude 
haven . Die stond in verbinding met open 
water en kende eb en vloed. Was het eb, 
dan stond er in de oude haven geen wa-
ter en moest Sint Nicolaas op een andere 
manier naar onze stad komen.

De kinderen kwamen in die jaren graag 
naar de rijtoeren kijken. Eerst waren die 
overdag. In 1952 vond de eerste avond-
rijtoer plaats. Op vier avonden werden 4 
verschillende wijken bezocht. De start 
was bij café ‘de Korenbeurs’ in de Potter-
straat. Sint en Hoofdpiet stonden in een 

open Oldtimer. Voorop reed een wagen 
met verlichte klomp en een luidspreker. 
Die liet de Sinterklaasliedjes klinken door 
de straten. Pieten liepen mee en deel-
den pepernoten uit. Deze avondrijtoeren 
eindigden midden in de stad. Bij de kiosk 
bij het gebouw van de Sociëteit Thalia, nu 
heet het daar het Thaliaplein. En de rijtoer 
is tegenwoordig de lampionnenoptocht. 
Deze eindigt nog altijd op datzelfde plekje 
in de binnenstad, hoewel het nu een heel 
ander plein is geworden. De kiosk is nog 
steeds dezelfde.

Het was tot halverwege de 19e eeuw 
heel gebruikelijk dat Sint hulp kreeg van 
de Bergse bevolking, om ook voor de kin-
deren van minder bedeelden, het waren 
de mensen met minder geld, een gezellig 
Sinterklaasfeest mogelijk te maken. Tij-
dens de intocht werden ‘giften en gaven’ 
ingezameld. Langs de route van de rijtoer 
werd een collecte gehouden. Kleding 
en speelgoed voor de kinderen konden 
worden afgegeven, bijvoorbeeld bij het 
koffiehuis van de heer van IJzerloo. 

Sint en Piet op bezoek
Sint Nicolaas komt sinds jaar en dag bij 
de kinderen thuis. En altijd al was er spe-
ciale aandacht voor zieken en ook voor 
de ouderen in het ABG en ‘t Ketrientje. . 
Tijdens de rondrit stapte hij even van zijn 
paard om hen te begroeten. In Huize St. 
Gertrudis, in de volksmond d’n  Erremen-
blok, was Sint op pakjesavond aanwezig. 
Ziekenhuis Lievensberg kan nog altijd 
rekenen op een speciale middag met de 
Sint voor de kinderen. 

Wijkcentra en verenigingen, niets werd 
overgeslagen. De bezoekjes van de Sint 
groeiden steeds meer uit tot populaire 
middagen met een uitgebreid program-
ma. In deze drukke agenda was ook, net 
als nu, ruimte voor een bezoek aan de 
scholen. We weten dat hij al in 1918 naar 
de schoolkinderen van de Korenbeurs 
kwam. In 1925 bezocht Sint Nicolaas de 
scholen van de broeders, in wijk ’t Fort, in 
de Boxhoornstraat en in de Hoogstraat. 

Programma met de Sint
Sint Nicolaas ontving de kinderen vroeger 
in het Stadhuis. Toen dat echt niet meer 
kon, verhuisde het Sinterklaasfeest naar 
De Stoelemat. Kinderen stonden in lange 
rijen te wachten. De Pieten amuseerden 
hen met kleine toneelstukjes. Dit groeide 

uit tot de vijf kindervoorstellingen zoals 
die nu worden gegeven in Theater De 
Maagd. In de Stoelemat is er sinds 2006 
het Sint’s Muziekspektakel. 

Tegenwoordig is er voor de Sint telkens 
een mooi decor en veel muziek. En staan 
er festiviteiten op het programma waar 
iedereen bij kan zijn. Dat maakt het pro-
gramma met de Sint nog feestelijker. En 
bovendien staat er elk jaar een verrassing 

op het programma, denk aan Sint Ahoy 
en Sint in het Stadhuis. 

100 -jarig jubileum Stichting  
Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom 
is heel blij met ruim 180 enthousias-
te vrijwilligers, die helpen met het Sint 
Nicolaasfeest in onze stad. Het brengen 
van een mooi Sint Nicolaasfeest voor alle 
kinderen uit onze stad, is wat boven aan 
de agenda stond en staat. Al 100 jaar! 

Dit artikel kwam tot stand met dank aan 
Frans van den Berg en Sjef de Wit.

Jubileum8

Geschiedenis van Sint Nicolaas in Bergen op Zoom
Hoe lang komt de Sint al in Bergen op Zoom? En hoe kwam hij toen naar 
onze stad? Waar konden de kinderen de Sint ontmoeten? Je hebt vast 
nog veel meer andere vragen. 

Jubileumboek
Ter ere van het 100-jarig bestaan is een Jubileumboek gemaakt door  

Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom. De geschiedenis van het 
Sinterklaasfeest wordt daarin uitgebreid verteld en er staan heel veel  

foto’s in. Vanaf half december 2015 ligt het in de boekenwinkel.  
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  Voorleesverhaal
  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.

       Een camping in de stad?
                   Weet je wat ik vannacht heb gezien? Dat raad je nooit! Met Sint 
Nicolaas en Amerigo reed ik over de daken en we sprongen van het ene dak 
naar het andere. Ik zat op mijn vaste plekje in de mouw van Sint Nicolaas en 
zag alle daken en schoorstenen. Ja, vanaf de daken heb je een fantastisch 
uitzicht over de stad! Ik zag het Markiezenhof en de bibliotheek, het huis van 
oma Kee en het kleine huisje van opa Ko, de Gevangenpoort, de Stoelemat, het 
Spuihuis. En toen gingen we door de Hoogeboomstraat naar de Blokstallen. 
Daar stonden vroeger de paarden van de soldaten van de stad. We reden over 
het lange dak en toen zag ik tussen de bomen door… een camping! 

Wat leuk, een camping middenin de stad! Ik moest meteen aan onze zomer-
vakantie in Spanje denken. Wat was het heerlijk aan de Costa del Sol! Lekker 
zwemmen in de zee en daarna met m’n billen in de zon, terwijl Zwarte Piet een 
lekker drankje kwam brengen. En ’s avonds gingen we dan terug naar de cam-
ping, naar onze grote tent, blauw met wit gestreept. Die tent is echt supergroot, 
dat snap je wel, want anders passen de Zwarte Pieten er niet allemaal in…
 
“Maar hé, kijk daar!”, riep ik tegen Sint Nicolaas. “Dat is onze vakantietent! 
Gaan we hier ook gezellig kamperen en zwemmen in de Schelde en met onze 
billen in de zon liggen?!” Ik verheugde me er al helemaal op. Maar Sint Nicolaas 
zei: “Nee, domoor, daar hebben we toch helemaal geen tijd voor? We hebben 
wel wat beters te doen!” Ja, daar had Sint Nicolaas natuurlijk wel gelijk in. We 
galoppeerden dan ook snel verder naar de Muziekschool en naar een nieuwe 
schoorsteen. Maar wat deed onze tent daar dan op die nieuwe camping? “Ik 
heb de tent meegenomen naar Nederland” zei Sint Nicolaas, “omdat er dit 
jaar…” Maar voordat hij uitgesproken was, sprong ik uit zijn mouw op de kont 
van Amerigo en langs zijn staart liet ik me naar beneden zakken. Ik trippelde 
over de daken terug naar de Blokstallen, terug naar onze blauw met wit ge-
streepte tent. Ik wilde wel eens zien wat er daar allemaal gebeurde…
 
Ben jij ook zo benieuwd? Lees dan snel verder op bladzijde 13 van deze krant!



Zoekplaat
Hoeveel Pieten kan jij vinden?
Maar kijk goed hoor, want niet alles  
is wat je denkt dat je ziet!
Is de giraffe wel écht een giraffe?
En zijn die grote flapschoenen wel van een Piet?
Als je nu toch aan het zoeken bent...  
Waar is Sinterklaas eigenlijk?

Pietencircus8
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Hooggeëerd publiek!
Mag ik jullie presenteren: ‘Het Pietencircus’. Sint brengt  
dit jaar het Pietencircus mee naar onze stad, want we  
hebben wat te vieren. We ontvangen Sint Nicolaas immers  
al 100 jaar in onze stad!

Het Pietencircicus zal zijn tenten opslaan op het Wilhelminaveld.  
Al maanden zijn de Circuspieten druk aan het oefenen om jullie een 
gevarieerd programma voor te schotelen. Wat precies ga ik natuurlijk 
nog niet verklappen, maar wel dat Sinterklaas dit jaar al zijn huisdieren 
mee naar Bergen op Zoom neemt om in het circus te laten optreden.   
Dat wordt spannend! De circusvoorstelling duurt 2x45 minuten, dus 
met een pauze. En Sinterklaas trakteert, want aan de toegangskaart 
zit een consumptiebon die je kunt gebruiken tijdens deze pauze.

Er zijn al een paar Circuspieten onderweg met de circuswagens.  
Hopelijk zullen zij op tijd te zijn op de Grote Markt voor de kaartver-
koop. Deze is op zaterdag 7 november om 15.00 uur. Zorg dat je zelf 
ook op tijd bent want het kan heel druk worden. 

Hoofdspreekstalmeesterpiet 
Pedro

Pietencircus8

Kaartverkoop

Pietencircus

7 NOVEMBER

15.00 uur: Grote Markt 

Kaarten kosten 7,50 voor alle rangen

incl. 1 consumptie in de pauze.

Kom op tijd want op = op!

hierna zijn de kaarten verkrijgbaar  

bij VVV Brabantse Wal

Pietencircus19-22 NOVEMBERvoorstelling van 2x45 minuten  in de grote circustent  op het Wilhelminaveld 
19 NOVEMBER: Premiere 19.00 uur 

20 NOVEMBER:  Voorstelling 16.00 uur21 EN 22 NOVEMBER: Voorstelling 10.00 / 14.00 / 17.00 uur
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Met ambachtelijk vakmanschap en moderne 
technieken maakt Vovosa interieurs en meubelen 
op maat voor bedrijven en particulieren. Door te 
letten op verhoudingen, stijl, details en toege-
paste materialen maken we interieurs en meubels 
die samengaan met de omgeving waarin ze staan.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze 
vakmannen of surf naar www.vovosa.nl

OUDE MOERSTRAATSEBAAN 58      BERGEN OP ZOOM      +31 164 212 350      VOVOSA.NL

BERGEN OP ZOOM • ZUIVELSTRAAT 20 • 4611 PJ • TEL 0164 - 235203  

GOES • LANGE KERKSTRAAT 31 • 4461 JG • TEL 0113 - 269005

WWW.DENBOERSCHOENMODE.NL • INFO@DENBOERSCHOENMODE.NL

kortingsactieperiode:
1 t/m 25 november 2015

Sinterklaas kapoentje...
welke korting zit er 
in mijn schoentje.

bij aankoop van een paar 
kinderschoenen maak je 
kans op gratis kaarten 
voor de Kindervoorstelling 
in Theater de Maagd

SABIC is in de wereld een vooraanstaand  

producent van thermoplastische kunststoffen.  

Een van de belangrijkste productiefaciliteiten  

in Europa, bevindt zich in Bergen op Zoom. 

Kijk voor meer informatie op onze website,  

www.sabic-bergenopzoom.nl.

SABIC BERGEN OP ZOOM 

WAAR IS JOUW SPEELGOED 
VAN GEMAAKT?

Uw specialistische 
partner op het gebied van 
engineering & realistatie 
van machines, verspaning 
en constructiewerk.

IJZERSTERK  
IN MAATWERK

T: (0164) 23 30 41
F: (0164) 23 32 98
e: info@vanbedafmachines.nl

Van Bedaf Machines
Poortweg 21
Bergen op Zoom

www.vanbedafmachines.nl

SVM - groep
Kwaliteit voor al uw bouw - en afbouwprojecten

Guido Gezellelaan 74

4614 GN  Bergen op Zoom

Tel: 0164 - 82 03 75

e-mail: info@svm-groep.nlOok wij 
pakken 
uit voor 
de Sint!
Ontwerp en  
realisatie van:
• Posters
• Sinterklaaskrant
• Programma’s
• Toegangskaarten
• Jubileumboek
• Website
• Vlaggen
• Buttons
• T-shirts
• CD hoesje
en nog veel meer...

page&poster
g ra f i s c h e  s t u d i o&

Berkstraat 1a
4621 EA  Bergen op Zoom

T 0164 211280
E studio@page-poster.nl

www.page-poster.nl



Om alle kinderen en hun ouders zoveel 
mogelijk van de muziek in de stoet te 
laten genieten, staat allerlei muziek 
langs de kant opgesteld, verdeeld over 
heel de route. Alle muzikanten brengen 
Sinterklaasliedjes ten gehore. Een koor 
zingt liedjes, dweilbandjes spelen bij 
uitzondering een Sinterklaas-repertoire, 
enkele muzikanten vormen een klein or-
kestje, een DJ pakt uit op straat en een 
jazzorkest is ook van de partij. Ieder op 
een eigen plekje! Hier en daar klinken uit 
het raam van een slaapkamer de tonen 
van ijverige muzikantjes. 

Hand in hand met Zwarte Piet lopen, dat 
is natuurlijk het leukste in de lampion-
nenoptocht. Maar dan moet je Zwarte 
Piet wel kunnen vinden! Daarom dragen 
alle Zwarte Pieten dit jaar een extra 
feestelijk lichtje mee. Zo spoor je ze 
gemakkelijk op. Breng je wel zelf een 
lampion mee?  

Met meer muziek en meer lichtjes zal 
de lampionnenoptocht nog feestelijker 
zijn. Niet alleen voor als je meeloopt, ook 
voor anderen, die graag even naar de 
stoet komen kijken. Tot slot kan iedereen 
aanschuiven voor de apotheose op het 
Thaliaplein. Sinterklaas en al zijn Pieten 
zingen daar samen met de kinderen de 
favoriete liedjes.  En dan is het tijd om 
naar huis te gaan ….

Wil je al helemaal voorbereid zijn, dan is 
hier voor jou de route en in elke straat is 
muziek te horen.

Route Lampionnenoptocht  
Grote Markt
Bosstraat 
Potterstraat
Molstraat 
Fortuinstraat
Kremerstraat 
Zuivelstraat 
St. Josephstraat
Lombardenstraat
Thaliaplein

Lampionnenoptocht0

Nieuw jasje voor de Lampionnenoptocht
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   Een vreemde staart
  Wat gezellig! Uit de tent klonk vrolijke muziek. Dat moest de 
   Pietenband zijn. En er was licht aan in de tent en ik hoorde 

een heleboel kinderen lachen en klappen en juichen. Ik kroop 
snel onder het tentzeil door naar binnen. Wat een drukte! 
Geen luchtbedden, geen koffers, nee: er waren banken en 
tribunes en in het midden was een grote ronde zandbak. 
Maar nee, nu snap ik het! Onze vakantietent was ineens een 
circustent geworden! 

De tent was tot de nok toe gevuld met bekende gezichten: Hier kunnen naar 
wens namen van nieuwe Pietenkindjes ingevuld worden...  En kijk: kleine Ties 
was er ook. Ik ging helemaal vooraan zitten, dan kon ik alles goed zien. De 
muziek stopte, het gordijn ging open en daar kwam de Circusdirecteur de piste 
in. Met een deftige jas vol glitters en glimmers, een grote roodgeruite kraag en 
een hoge hoed met struisveren. Hé, dat is Pedro, de Hoofdpiet! “Hooggeëerd 
publiek!”, zei hij vrolijk. “Ik vraag uw aandacht voor: Amerigo!” Een luid gejoel vul-
de de tent. Wat Amerigo op het dak kan, kan hij ook in de piste: hij sprong dar-
tel in het rond, stond op zijn achterste benen en daarna op zijn voorste benen 
en ging braaf als een hondje op de grond zitten met een kwispelende staart. 
Plotseling komt een Zwarte Piet de piste in met een grote hoepel. Hij houdt de 
hoepel recht boven zijn hoofd. Dan neemt Amerigo een klein aanloopje en – 
hup – zonder moeite springt hij door de hoepel heen. Wat een kunstenmaker! 

De Pietenband zet weer een vrolijk deuntje in Pedro de Circusdirecteur komt 
op en… Hé, wat zie ik daar? Een lange staart? Ja, daar tussen de voeten van 
de kinderen op de derde rij: een hele lange staart, nog wel een beetje langer 
dan mijn eigen staart. En die is al heel erg lang. Maar wie of wat zit er aan die 
lange staart vast? Ik kan het niet goed zien. Hupsakee, erachteraan! Ik trippel 
tussen de voeten van de kinderen door en loop over en onder de banken ach-
ter de onbekende staart aan. Misschien…  

Misschien wat? Lees snel verder op bladzijde 17

Joehoe! Over 100 jaar heb ik samen met Knorretje een  
belangrijke uitvinding bedacht: De KLOK-2115! Een tijdmachine 
waar iedereen kan instappen. We drukken op een grote rode 
knop en POEF PAF PIEF...We zijn weer 100 jaar terug in de tijd. 
Hier en nu zijn namelijk de allerleukste kinderen en papa’s en 
mama’s! Zo blijven we gezellig het sinterklaasfeest vieren  
zoals het nu is! Leuk hè!?

Bedenkos 
over 100 jaar....

Niet de laatste vrijdag voor 5 december, maar al een week eerder,  
op vrijdag 27 november, vertrekt de Lampionnenoptocht met  
Sint Nicolaas om 19.00 uur vanaf de Grote Markt. We zijn er trots op,  
dat Bergen op Zoom de langste lampionnenoptocht van ons land heeft. 
En zal het voortaan ook de leukste stoet zijn?

Lampionnenoptocht 

27 NOVEMBER

19.00 uur: start op de Grote Markt 

20.00 uur: Start apotheose Thaliaplein

Hang de vlag uit
voor de Sint

Om de Sint in dit  jubileumjaar nog  
feestelijker te ontvangen heeft de  
Stichting Sint Nicolaas een speciale  
vlag laten maken. De straten van de  
binnenstad zullen hier in de sinter-
klaasperiode mee opgesierd worden. 
Maar ook thuis mag je de vlag,  
verkrijgbaar in 2 verschillende  
kleurstellingen, aan de gevel hangen. 

De vlag kost € 15,- en is te koop bij: 
• Top 1 Toys, Zuivelstraat 31 
•  Bob Dietvorst Feestartikelen, Bosstraat 14 
• Schepers Kadohoek, Kortemeestraat 27 
• Ambachtsbakker Bergse Plaat,  Vogelaar 24



Het is feest, hieperdepiep… want Sinterklaas is Jarig! en dat moet 
gevierd worden. En dat doen we op 2 december in Theater  
de Maagd. De Pieten zijn al druk bezig om alles klaar te zetten, 
de ballonnen worden opgeblazen, de Muziekpieten oefenen al heel  
de dag ‘Lang zal ie leven’, de slingers hangen al bijna, Sint zijn stoel  
wordt mooi versierd en de Bakpiet is met iets heel lekkers bezig.  
Maar dit is allemaal een grote verrassing voor Sinterklaas.  
Dus niets verklappen hè. 

Kom je ook? Dan wordt het helemaal een groot feest.
Vergeet dan niet je eigen gemaakte feestmijter op te zetten!

Sinterklaas is jarig

Kindervoorstellingen0

De opbrengst van de collecte 
tijdens de kindervoorstellingen  
dit jaar gaat naar CliniClowns 
Nederland.

Bij het verlaten van Theater De Maagd 
vragen we iedereen een bijdrage te doen 
in de schoorsteentjes bij de uitgang.
Onder het motto “kinderen moeten 
onder alle omstandigheden kunnen spe-
len, ook als ze ziek of gehandicapt zijn” 
spelen jaarlijks de CliniClowns voor meer 
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Over 100 jaar kan je met je vinger in de lucht tekenen!  
De mooiste, leukste, knapste, liefste tekeningen die je maar 
kunt verzinnen en die kan je dan gelijk door de lucht versturen 
naar wie je maar wilt! Het lijkt een beetje op een handkus  
geven, maar deze kan je echt zien en voelen!

Tekenpiet 
over 100 jaar....

Kindervoorstellingen 2 DECEMBERTheater de Maagd 13.00 / 14.30 / 16.00 / 17.30 / 19.00 uur
Kaarten à 5,-- zijn te koop op zondag 15 november 

om 14.00 uur tijdens Sint’s Muziekspektakel. Max. 4 kaarten per persoon.Graag gepast betalen.

dan 90.000 zieke en gehandicapte  
kinderen, zodat zij weer even ‘gewoon’ 
kind kunnen zijn en hun naaste omge-
ving de mogelijkheid krijgt daarvan te 
genieten en te ontspannen.

De CliniClowns zijn te gast in ziekenhui-
zen, bij de kinderen thuis, op scholen, bij 
instellingen, bij evenementen en online.
Alle activiteiten die worden aangeboden 
zijn geheel gratis en komen tot stand 
dankzij giften en donaties.

Knutsel je eigen feestmijter 
Kom je naar het feestje in Theater de Maagd,  
zet dan je zelf versierde feestmijter op. 

Collecte voor de Cliniclowns

Hoe maak je een feestmijter?
Volg de stappen van Knutselpiet en dan 
komt het helemal goed.

1  Zoek een strook stevig gekleurd  
papier, groot genoeg voor rond je 
hoofd en hoog genoeg (± 10 cm) 
voor een kroon.

2  Aan de voorkant van de strook 
plak je natuurlijk de mijter. Verder 
kan je de kleine mijtertjes rondom 
plakken, zodat het een echte 
kroon wordt.

3  Versier de feestmijter verder  
met wat je maar wilt. Je kan  
bijvoorbeeld een hele mijter vol 
met kadootjes plakken of je 
maakt er de daken van waar  
de Sint ‘s nachts over rijdt.

Je kunt de tekening in deze krant  
gebruiken, maar we hebben ook  
speciaal een bouwplaat gemaakt.  
Deze kun je krijgen tijdens Sint’s  
Muziekspektakel waar Knutselpiet je 
dan graag mee helpt. Of haal hem  
gratis op bij Schepers Kadohoek,  
Kortemeestraat 27.



Knutselen8
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En zo kan  

hij eruit zien!
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Antwerpsestraatweg 385  4625 AA  Bergen op Zoom  Telefoon: 0164 - 23 52 18   

Bosstraat 15  4611 NA  Bergen op Zoom  Telefoon: 0164 - 23 58 08

Voor de leukste surprises
komt Sint Nicolaas altijd
even langs bij:

 Ringersweg 16     

4612 PT    

Bergen op Zoom

info@hair-plus.nl

T: 0164 231 204    

Fluor Consultants B.V. wenst 
Sinterklaas, zijn Pieten en alle 

inwoners van Bergen op Zoom 
een geweldig Sinterklaasfeest toe.

Fluor Consultants B.V.
Rijtuigweg 16

4611 EL Bergen op Zoom
Tel.: +31 (0) 164 21 21 00

www.� uor.com

WELKOM SINTERKLAAS!

FACILITAIRE DIENSTVERLENING

HORECA

ORGANISATIE & ADVIES

PROMOTIE

www.pionhorecaenpromotie.nl

PION
Personeel voor horeca en promotie

 WWW.EDRAKET.NL
VOOR HET MOOISTE, BESTE EN HARDSTE 

VUURWERK 

SCHAEPMANLAAN 1 BOZ 

VOOR ELK BUDGET EEN MOOI PAKKET 
 OOK VOOR VUURWERK-KADOBONNEN 

@edraketvuurwerk Ed Raket vuurwerk 

We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal.

Pas bij De Hypotheker 
weet je het zeker.

Maak een afspraak, het eerste gesprek 
is kosteloos. Of kijk op hypotheker.nl

Bergen op Zoom Burgemeester van Hasseltstraat 78 (0164) 25 98 00

SIERBESTRATING | BOUWMATERIALEN |

WWW.LOGUSBERGENOPZOOM.NL

| KEUKENS | BADKAMERS | TEGELS | DEUREN | 

BERGEN OP ZOOM

Tijdens de vakanties alle dagen geopend van 10.00 t/m 19.00 uur
Buiten de vakanties maandag gesloten.

Di 09.00 t/m 18.00 uur
Wo 10.00 t/m 19.00 uur
Do 09.00 t/m 18.00 uur
Vrij 10.00 t/m 19.00 uur
Za 10.00 t/m 19.00 uur
Zo 10.00 t/m 19.00 uur

VerjaardagsfeestjesPartijen, Vergaderingen etc. 

Langstraat 5

4661 SE Halsteren

0164 - 85 18 88

Het adres 
voor bloemen!!!

Niveau Goud

Winnaar

Gemeente Bergen op Zoom
PRIJS

Halsterseweg 299
4613 AR Bergen op Zoom

Tel: 0164 - 23 55 20
info@bloemendetulp.nl

n Snijbloemen, zowel los als boeketten
n Bloemstukken
n Kamerplanten
n Bruidsboeketten (diverse fotoboeken aanwezig)

n Rouwarrangementen (diverse fotoboeken aanwezig)

n Relatiegeschenken

Openingstijden: Maandag t/m Donderdag 08.30 - 18.00 uur
 Vrijdag 08.30 - 21.00 uur
 Zaterdag 08.30 - 17.00 uur

www.bloemendetulp.nl

Bakkerij 
‘t Croissantje

Korenmarkt 12    
4611 RD  Bergen op Zoom   

De 

bakker 

die zelf 

elke dag 

 VAN DE SINT

HOFLEVERANCIER

’Pepernoten’
Grote Brokken,
Zacht en fijn…
Daarvoor moet je bij
Bakker Groffen zijn!

Burg. van Hasseltstraat 39  Bergen op Zoom 
T 0164 23 30 57  www.bakkergroffen.nl

 VAN DE SINT

HOFLEVERANCIER
Withagen-attractieverhuur
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Springkussens 
Oud hollandse spelletjes
Spelkussens 
Treintjes 
en nog veel meer!!

ontwerpt  
kleding 

met een  
verhaal

www.wardwarmoeskerken.nl



Pakjesavond8

Aan de trapeze
Misschien – dacht ik – is die staart wel van een leuk muizenvriendinne-
tje. Stel je toch eens voor! Een eigen muizenmeisje… Die zijn er niet zo 
veel hoor. Wij muizen worden namelijk meestal door de mensen ach-
terna gezeten, omdat ze van ons af willen. Gewoon omdat ze bang 
zijn van ons. Maar nu zat ik zelf die staart achterna. Dwars door de 
circustent heen. Ik rende harder en harder, want ik wilde nu toch 
wel eens weten wie of wat er aan die staart vastzat. Ik kwam steeds 
dichterbij en zag al dat er aan die staart twee bruine billen vastzaten. 
Die muis had op vakantie aan de Costa del Sol vast heel lang met 
haar billen in de zon gelegen!

In de piste was intussen het optreden van Krofi en Mofi begonnen. De twee clowns 
botsten steeds tegen elkaar op, stonden voortdurend bij elkaar op de tenen en o 
jee, nu knijpt Krofi in de neus van Mofi, oei! Even afgeleid door de twee clowns. Nu zie 
ik nergens die staart meer. Mofi knijpt in de neus van Krofi. Of nee, het is Pedro de 
Circusdirecteur. Maar dan heel klein, met bruine billen en een lange staart. 
Huh?! Ik begrijp er niks meer van. Jij wel?

Eens even goed kijken. Nee, het is Pedro niet, het is een klein aapje 
dat op de schouder van Mofi was geklommen. Een aapje met een mini 
Circusdirecteurenpakje aan. Met een hoog hoedje met struisveren en een 
roodgeruite kraag. Die onbekende staart was dus van dit kleine circusaap-
je! “Joehoe, staartaapje, zie je mij?!” Ik stond op mijn achterpootjes en 
zwaaide en riep en hoopte dat het aapje mij zou zien. Want, sst, niet 
verder vertellen hoor: het was een heel lief klein meisjesaapje. Het kriebelde 
een beetje in mijn buik toen ik zo stond te zwaaien. Ik denk dat ik meteen een 
beetje verliefd op haar werd. Het circusaapje hoorde me en zwaaide terug. Hoor je 
dat? Ze zwaaide terug! Nu ging het nog harder kriebelen in mijn buik… 

Ik zwaaide nog een keer en zij zwaaide ook, ik lachte naar haar en 
zij naar mij en ze riep: “Pak me dan, als je kan!” Dat liet ik me geen 

twee keer zeggen. Als een speer schoot ik door de piste, klom 
langs de broek van Mofi omhoog, kroop naar zijn schouder 
en – floep – het circusaapje sprong een heel eind de lucht in, 

helemaal tot aan de trapeze. En ik? Ik vloog mee de lucht in, 
want ik had intussen haar staartje te pakken. En nu hingen we 
dus heel hoog in de circustent te zwieren aan de trapeze. Je 

weet wel, dat is zo’n schommel, waar mooie dames 
allerlei kunsten op vertonen. Maar nu waren het 
geen mooie dames die aan de trapeze hingen, 

het was mijn vriendinnetje. En ze zwierde en 
zwaaide, dwars door de tent heen, hoog boven de 

hoofden van het publiek. En ik zwierde en zwaaide 
mee, ook hoog boven het publiek. En ik riep uit volle 

borst: “Ik ben verliefd!” 

Maar eigenlijk was ik niet alleen heel erg verliefd, ik werd 
ook een beetje heel erg misselijk. Van al dat zwaaien en zwieren natuurlijk. 

Ik hield het niet meer vol, ik moest naar beneden. Dus ik liet de 
mooie staart los en ik viel en viel en viel, totdat ik – plof – met 
mijn billen op de grond terechtkwam. “Oh, klein muizenvriendje 
van me, gaat het een beetje?” Het was niet de stem van mijn 
apenvriendinnetje, die dat zei. Het was Sint Nicolaas. “Je moet 

ook wel wakker blijven hè, als we over de daken rijden.” Ik was in 
de mouw van Sint Nicolaas in slaap gesukkeld en uit zijn mouw 

gegleden. Nu lag ik in de dakgoot van boer Bollemans. Had ik het dan 
allemaal gedroomd? Of was er écht een circustent in de stad met een lief klein 
apenvriendinnetje…?
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Tekenpiet’s Tekenhoekje
Als Sinterklaas jarig is, wil hij zelf geen kadootjes, hij deelt ze liever uit! 
Maar wat zou jij hem geven, als je tóch een kado mocht verzinnen? 
Teken het op deze pagina en kleur ook even het pakje in.

Lever de tekening in tijdens een van de activiteiten van de Stichting Sint Nicolaas en maak kans  
op een exclusief T-shirt van Studio Pepernoot. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Naam: _____________________________________ Leeftijd: _________

Adres: _____________________________________ Tel: _____________



*PJ* Producties 
Artiestenbemiddeling

Sint Annastraat 20
www.pjprodukties-artiesten.nl

3D Artwork
Van Konijnenburgweg 75

0164 - 241 856

A & X Textielverzorging BV
Veilingdreeg 22-24
www.wasserij-ax.nl

ABS Autoherstel 
Hoppenbrouwers

Van Konijnenburgweg 41
www.absautoherstel.nl

Art Object
info@artobject.nl
www.artobject.nl

Autobedrijf Swagemakers
Oude Moerstraatsebaan 50

www.autobedrijfswagemakers.nl

Baumgardt Brökling 
& Van der Rijt Advocaten
Burgemeester Stulemeijerlaan 16

www.baumgardtbrokling.nl

BC De Bergse Bengels
Stadsschuur 3

06 - 27 50 72 96

Bergse Dumphal
Boutershemstraat 54-56

www.bergsedumphal.nl

Bob Dietvorst Feestartikelen
Bosstraat 14

0164 - 236 779

Bosters Uitzendbureau BV
Lindebaan 11

www.bostersuitzendbureau.nl

Cadi Fiscale en Admini-
stratieve Dienstverlening

Boomhoefstraat 43, Wouw
06 - 46 96 23 30

CapsNobel
  
  

Cloïn Schilderwerken
Noordsingel 194

www.metdepuntjesopdei.nl

Color Club Breda
‘t Sas 5-6, Breda
www.color-club.nl

De Hypotheekshop
Rijkebuurtstraat 5

www.hypotheekshop.nl

Ernest Ligtenberg 
Assurantiën BV

Antwerpsestraatweg 347
www.ernestligtenberg.nl

Grandbar en Grill De Moor
Grote Markt 29

www.demoor-boz.nl

Grandcafé De Grote Slok
Hofstraat 5

www.grandcafedegroteslok.nl

Groenendaal 
Beddenspeciaalzaak

Potterstraat 48
www.groenendaalbedden.nl

Haans Advocaten 
Bergen op Zoom BV

Joulehof 10
www.haansadvocaten.nl

Handelsonderneming  
Michel van der Avert

Kruisakkers 24-38
www.avertmichel.nl

HEMA
St Josephstraat 72-74

www.hema.nl

Bloemenatelier de Tulp
Halsterseweg 299
0164 - 23 55 20

Hermes Fietsplus
Antwerpsestraatweg 25-27

www.hermespassievoorfi etsen.nl

HouseHunting 
West/Brabant

Zuid ZijdeHaven 39A
www.househuntingwestbrabant.nl

Hoveniersbedrijf Adriaansen
Zeekraal 27

www.hoveniersbedrijfadriaansen.nl

ijssalon Emma
Fortuinstraat 7

www.ijssalonemma.nl

ING Nederland
Peter Vineloolaan 48

www.ing.nl

Kado &  Borduurshop 
Bodusha

Siardus Bogaertslaan 10, Huijbergen
www.borduurshop-bodusha.nl

Koevoets 
Service en Installatie

Asterstraat 10A
www.koevoetsinstallatie.nl

Kwaliteitszaak ’t Luifeltje
Williamstraat 33

www.het-luifeltje.nl

Loods 52
Marconilaan Noord 52

www.loods-52.nl

MCD Bloemendaal
Bloemendaal 56

www.mcd-supermarkt.nl

Partcentrum ’t Appeltje
Balsedreef 5

www.hetappeltje.nl

Paverpol
Canadalaan 12
0164-239 831

Phone House
Fruiteniersdreef 8

www.phonehouse.nl

Plugro Sport & Fashion
Potterstraat 60
www.plugro.nl

Ristorante Napoli
Kerkstraat 10

www.napolibergenopzoom.nl

SalarisHuys
Vijfhuizenberg 50, Roosendaal

www.salarishuys.nl

Sunpower-WB
info@sghpverkaart.nl
www.sunpower-wb.nl

Van Kaam Autoverhuur
 Bremstraat 25 

info@vankaamautoverhuur.nl

Van Opstal Grosfeld 
Makelaars BV

Westersingel 4
www.vanopstalgrosfeld.nl

Van Terheijden Infra BV
Laageinde 6

www.vanterheijden.com

VEKO Verpakkingen
Industrieweg 9 Halsteren
www.vekoverpakkingen.nl

ViaViela Bergen op Zoom 
Gastouderbureau

Blokstallen 2B
www.viaviela.nl

Pakjessponsors8



Dag Sinterklaasje0

We hadden vandaag toch  
afgesproken met Feestpiet?  
Maar er is niemand te bekennen...
TADAAAAAAA!!!!!

He Feestpiet, daar ben je! Zat je nou 
verstopt achter het gordijn? We 
schrokken ons een hoedje.
Nou als het dan maar wel een feest-
hoedje is. Hahaha. 

Ja hoor met een rolfluitje erbij...
TOEEEEEEET!!!!!!

en die heb je natuurlijk ook gewoon  
bij je..... Maar even serieus...
He? Zere neus? Moet ik er een kusje 
op geven? 

Ja nou...
SMAK!!!!!

Nee niet echt, we wilden geen kus.  
We willen graag weten...
Of ik vanochtend nog heb gezweten! 
Hahaha

Neehee.
Fout ik heb wel gezweten! Ik moest 
vanmorgen erg hard werken zelfs, ik 
heb wel 100 slingers opgehangen.

100? Dat zijn er veel!
Ja he? En weet je waarom?

Nee...
Daarom, hahaha. Maar even sereneus 
dan, het was speciaal voor de stichting 
Sint Nicolaas. Die bestaat dit jaar 100 
jaar dus ik dacht, ik hang voor elk jaar 
een vrolijke feestslinger op.Dat leek me 
wel leuk.

Dat klinkt inderdaad heel leuk.
Jaha tot je ze allemaal in je eentje op 
moet hangen. Dan ga je toch zweten. 

Was er dan niemand die je wilde 
helpen?
Ze wilden me wel helpen maar ze 
konden niet, Bedenkos moest heel 

nodig wat bedenken, Zoekpiet moest 
heel nodig wat zoeken, Tekenpiet moest 
heel nodig zijn punt slijpen en Hoofdpiet 
moest heel nodig naar de wc. 

Arme Feestpiet! Maar wat wij het liefst 
nog zouden willen weten is wat je de 
rest van het jaar doet.
Uh ja feestvieren natuurlijk. TADAAAA!!!! 
(en er vliegt een hand vol confetti door 
de lucht)

Alleen maar feestvieren? De hele dag? 
En oefenen om feest te kunnen vieren, 
de beste rolfluitjes uitproberen, het con-
fetti strooien perfectioneren, cadeautjes 
zo snel mogelijk uitpakken, weten jullie 
trouwens dat ik de snelste tijd van het 
pietenhuis heb! En iedere dag een ander 
taartje proeven natuurlijk.

Iedere dag een taartje, dan word je 
toch veel te dik?
Dik, dik? Maak je niet dik, dun is de 
mode! 

Het zal wel meevallen ook, zeker als je 
100 slingers moet ophangen.
Uh ja en ik moet ook nog 100 ballon-
nen opblazen, confetti uitknippen en 
mijn speciale feestdansje nog 100 keer 
oefenen.

Succes dan, je bent voorlopig nog wel 
even bezig.
Zeg... kunnen jullie me niet even helpen?

Uuhh we moeten nodig nog even uuhh 
de kranten van vorig jaar netjes op een 
stapeltje leggen.
Oh ok, zal ik dan nog wel even mijn spe-
ciale feestdansje aan jullie laten zien?

(en voor we antwoord kunnen geven 
danst Feestpiet vrolijk in het rond 
terwijl hij nog wat confetti strooit en 
oorverdovend op zijn rolfluitje blaast) 

Zo nu nog maar 99 keer het dansje 
oefenen...

Uitgepakt6
In uitgepakt kijken we mee in het leven van de  

Zwarte Pieten. Deze keer met de Feestpiet Jojo.

De Sinterklaaskrant ligt net in de bus of misschien is het feest met 
Sint Nicolaas net begonnen als je dit leest. Eigenlijk wil je dan nog niet 
denken aan het einde van dit mooie feest. Thuis, in Spanje, wachten 
de kleinste Pietjes en de oudste Pietjes op de Sint. Maar dit jaar ma-
ken we het vertrek van Sint en zijn Pieten uit onze stad heel speciaal. 
We gaan ze, na het grootse Sint- jubileumfeest, met zijn allen uit-
zwaaien!  

Als de boot op 6 december klaar ligt aan de loswal voor vertrek, zijn de Pieten 
altijd nog druk in de weer. Iedereen aan boord, de hut voor de Sint in orde brengen, 
stoom maken, lekker warm stoken... Alle kinderen verzamelen zich intussen op de 
kade van de Theodorushaven. En als we dan de laatste liedjes hebben gezongen 
en Sint alle kinderen gedag heeft gezegd en heeft beloofd dat hij volgend jaar 
weer terugkomt met zijn Pieten, dan pas vertrekt de boot terug naar Spanje.  

Dag Sinterklaasje
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Dag 

Sinterklaasje

6 DECEMBER

Loswal Theodorushaven

11.00 uur 

Over 100 jaar is alles gewoon nog hetzelfde toch?  
Een gezellig, warm feest waarbij iedereen  

zich thuis kan voelen…

Sinterklaas 
over 100 jaar....
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Hang deze poster voor je raam. Maak een foto en post deze op je facebookpagina. 
Onder alle posts verloten we 4 kaarten voor een weekendvoorstelling naar keuze van Het Pietencircus.


