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We hebben er lang naar uitgekeken en nu is het bijna zover. Het is tijd voor het leukste feest  

van het jaar met Sint Nicolaas en zijn Pieten in onze stad. De agenda van de Sint staat bomvol.  

In deze Sinterklaaskrant van Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom kun je er lekker alles  

over lezen. Doen hoor, dan weet je zeker dat je niets mist! Lees over Piratenpiet, die komt mee  

met de stoomboot. Maar Sint Nicolaas weet daar niets van! Piratenpiet gaat op zoek naar de schat 

van Sinterklaas. Maar of hij die gaat vinden? Een beetje hulp kan hij daarbij goed gebruiken...
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Hij komt, 
  hij komt...
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Het Sinterklaasfeest in Bergen op Zoom 
wordt sinds 1915 georganiseerd door de 
Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom. 
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secretariaat@sintboz.nl

Voor meer informatie, bezoek onze website:

www.sintboz.nl

Colofon

de pracht van verbeelding

Puzzelen maar...
Trek lijnen van cijfer 1 naar cijfer 2 en zo verder tot cijfer 45.  
Wie komt er dan tevoorschijn?

Amerigo, het paard van Sint Nicolaas



Speel met je klas mee  
met Studio Pepernoot
In de aflevering op maandag bezoekt Roos een basisschool.  
Zij daagt twee klassen uit, om een speciale opdracht uit te voeren. 
Wij dagen álle andere scholen uit, om met de eigen klas de opdracht 
nóg beter uit te voeren. Stuur een foto of video van het resultaat 
van jouw klas op www.studiopepernoot.nl. Wie weet winnen jullie  
de prijs! Op vrijdag wordt de winnaar bekend gemaakt.

Op woensdag zenden we de ‘battle’ tussen twee klassen op de 
stoere Pietenstormbaan uit. Hoofdpiet Pedro is de aanvoerder! 

Dus kijk je juf of meneer lief aan en zorg, dat je geen uitzending 
hoeft te missen. Thuis kijken kan natuurlijk altijd!

Als ik een schat 
         zou mogen vinden...

... dan moet je toch eerst zoeken. En dat staat al jaren 
bovenaan mijn verlanglijstje, zoeken naar een echte 
schat. Ik denk dat ik daar ook heel goed in ben! Ze 
noemen mij niet voor niets Zoekpiet. Helaas heb ik er 
nooit tijd voor... Maar als ik ooit een schat mag vinden, 
hoop ik dat hij vol zit met nieuwe schatkaarten. Zo kan 
ik altijd blijven zoeken. Dat is toch het leukste wat er is. 

 

Je naam:     Greetje Dietvorst

 

Je leeftijd:   15x2 +10 - 4 jaar

Zo ken ik Sinterklaas:   Van de stoomboot,  

de intocht, TV  

en nog veel meer

Mijn beste vrienden:   Danspiet  

             
             

      en Angelina Ballerina

Mijn hobby’s:  Veel lachen, dansen en uitslapen

Waar ik goed in ben:  Ik geloof in dansen, 

             
            k

webbelen en rommel maken

Wat ik niet zo goed kan:  Opruimen 

             
             

             
   en vroeg opstaan.

Mijn lievelingsliedje:  Zwarte Piet ging uit fietsen

De mooiste kleur vind ik:  Zwart en roze

Het liefst snoep ik:   Alles behalve marsepein!

Dit wil ik later worden:  Een gezond, fit oud dametje

Mijn fijnste Sinterklaasherinnering is:  

           
           

           
  zijn bezoekjes op 5 december  

             
             

             
met strooiende Pieten

Sint’s Vriendenboekje
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Op 11 november, vrijdag vóór de intocht, is de eerste uitzending van  
Studio Pepernoot te zien op ZuidWest TV. Studio Pepernoot is het  
gezellige en flitsende TV programma over de Sint en zijn Pieten. 
De afleveringen zijn dit jaar korter. Wel is er bijna elke dag een nieuwe  
aflevering van Studio Pepernoot, op maandag, woensdag en vrijdag! 
Roos en Zoekpiet presenteren het programma. Zou Zoekpiet nog  
steeds ondersteboven zijn van haar? 

Studio Pepernoot7

Elke aflevering is er van alles te 
beleven met de Pieten. Samen met 
Knutselpiet kun je gaan  knutsel-
de-frutselen. Bakpiet maakt allerlei 
lekkers. Zoekpiet en Bedenkos nemen 
je mee, best spannend. En Piratenpiet 
komt kennismaken en (sterke) 
verhalen vertellen!   Het is dit jaar 
extra leuk om met je klas te kijken, 
want je kunt leuke prijzen winnen én 
je maakt kans om met zijn allen op TV 
te komen. Door de korte uitzendingen 
past Studio Pepernoot bovendien 
mooi in de pauze-hap of in een kort 
momentje voor ontspanning. 

Studio Pepernoot is een samen-
werking tussen ZuidWest TV en 
Stichting Sint Nicolaas Bergen op 
Zoom. De uitzendingen starten om 
10.00 uur en worden heel de dag elk 
uur herhaald. In het weekend worden 
de drie uitzendingen herhaald om  
7.00 uur, 8.00 uur, 9.00 uur, 12.00 uur,  
16.00 uur en 17.00 uur.

Zuidwest TV is te ontvangen  
op de lokale kabel en via de  
digitale providers. 
Via studiopepernoot.nl  
zijn de uitzendingen terug te zien.

Nú nog meer Studio Pepernoot 

Studio Pepernoot11/14/16/18/21/23/ 25/28/30 NOVEMBER2/5 DECEMBERvanaf  10.00 uur  ieder uur op ZuidWest TV
met herhalingen gedurende het weekend 



Dam 6 Zierikzee    

Tel. 0111 - 41 68 62  

Fortuinstraat 15 Bergen op Zoom  

Tel. 0164 - 25 24 45

Lever dit 

verlanglijstje in 
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surprise de Sint 
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HEERLIJK AVONDJE

www.lambweston.eu

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

Heb jij al zo’n prachtige 

Sinterklaasbutton?
       We hebben wel acht

verschillende en ze zijn 
net als de CD’s, vlaggen 
en T-shirts te koop tijdens 
de diverse Sinterklaas
activiteiten.

Brasserie

Dat het weer een gezellig 
Sinterklaasfeest 
mag worden!

ENJOY!

 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 

Wij zorgen ervoor dat de Sint en zijn Pieten 

ook dit jaar weer goed hoorbaar

en vol in de schijnwerpers staan.

B
akp ie t



Louis Weijts schilderde rond 1946 
een tafereel van Sint Nicolaas te 
paard op een doek. Deze schildering 
was bedoeld als hét vaandel van de 
toenmalige Sint Nicolaas Vereniging. 
Niemand van de huidige vrijwilligers 
had ooit dit vaandel gezien. Naar alle 
waarschijnlijkheid is de vlag al eind 
jaren 40 op de zolder van Joseph 
Coppenolle terecht gekomen, die 
lange tijd zeer betrokken was bij de 
organisatie van het sinterklaasfeest. 
Uit een schrijven van 1947 van 
de toenmalige voorzitter aan 
de kunstenaar Weijts blijkt hoe 
bijzonder mooi de afbeelding op het 

Intocht7

Dit jaar heeft Piratenpiet zich 
aangekondigd, het was jaren geleden 
dat hij voor het laatst in Bergen op 
Zoom was. Sint Nicolaas weet er 
niets van. Ook Stichting Sint Nicolaas 
weet er niet zoveel van. Wat zij wel 
weten, is dat Piratenpiet van plan 
is een adembenemend entree te 
maken in onze stad en wel vóórop in 
de Intocht. Vroeger kwam hij met zijn 
piratenschip. Maar het is de vraag of 
dat oude schip nog zover kan varen …

De intocht is een feestelijke en 
levendige stoet. Tientallen Pieten 
lopen mee. Zij maken het de kinderen 
langs de route naar hun zin en delen 
aan hen allerlei lekkers uit. De groep 
van Springpieten zorgt voor knappe 
kunsten, Bakpiet brengt de eerste 
kilo’s pepernoten mee van boord, de 
TV-Pieten richten de camera’s op de 
kinderen en maken leuke filmpjes. En 
van Bedenkos mogen we verwachten, 
dat hij in de intocht zijn nieuwe 
uitvinding presenteert, natuurlijk met 
ondersteuning van Knorretje. 

Stichting Sint Nicolaas hecht veel 
waarde aan het nostalgisch karakter 
van het feest. Ook in de intocht valt 
dat op. Prachtige oldtimers en Sint 
Nicolaastaferelen die op rijdende 
karren voorbij trekken laten de oude 
beelden van de haard, het dak en de 

schoorsteen weer herleven. Zo is 
er ook aandacht voor muziek in de 
stoet. Muziekpieten laten in grote en 
kleinere formaties de alom bekende 
én de Bergse Sint-liedjes horen. 
Zij zorgen voor een extra gezellige 
entourage. Aan het eind van de stoet 
stelen Sint Nicolaas en Hoofdpiet 
Pedro de show, beiden gaan te paard. 

Op de Grote Markt heet locoburge-
meester dhr. van der Weegen de 
Sint en zijn Pieten officieel welkom. 
Zoekpiet is op tijd op de Grote Markt 
en zorgt dat de stemming er al goed in 
zit voordat de Sint arriveert.  

Sint Nicolaas vindt het erg leuk als 
er heel veel kinderen langs de route 
staan. Dus wees erbij en zoek een 
mooi plekje langs de route. Niet alleen 
voor de kinderen, ook voor de ouders 
is het volop genieten. 

Zie ginds komt...
Op zaterdag 12 november komt de stoomboot in zicht en kondigt  
de komst van Sint Nicolaas en zijn Pieten aan. Jong en oud kunnen  
hun hart ophalen bij het zien van de feestelijk versierde boot en alle 
zwaaiende Pieten op het dek. Aan de Loswal in de Theodorushaven  
zorgen Zoekpiet en Roos al vanaf 13.00 uur voor een gezellig en  
muzikaal ‘opwarmertje’ met de vele kinderen, die daar wachten op  
de Sint. Het is een warm welkom voor de Sint. En als alle Pieten dan  
van boord zijn, vertrekt de stoet richting het centrum en naar  
de Grote Markt.

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

12 NOVEMBER

13.30 uur aankomst aan de  

Loswal in de Theodorushaven. 

14.00 uur vertrek van de stoet

15.00 uur ontvangst door  

de Locoburgemeester  

bij het Stadhuis   

Sint Nicolaas vlag uit 1946 weer terug  
bij Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom

vaandel was en hoeveel waardering  
er voor was: “Uw vaardige hand  
schiep ons een vlag waarop wij en 
heel Bergen op Zoom trots gaan.” 
Aldus een frase uit een brief die 
bewaard is gebleven in het archief  
van de familie Elich. 

Het vaandel is een prachtig 
visitekaartje van het nostalgische 
karakter dat de huidige stichting 
graag in ere houdt. Het origineel wordt 
met grootst mogelijke zorgvuldigheid 
bewaard door Stichting Sint Nicolaas 
Bergen op Zoom. Een replica van dit 
vaandel is dit jaar voor het eerst te 
zien in de intocht.
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Jongens hebben jullie 't al vernomen?

   De koopzondag zal vanaf januari 2017

       verplaatst worden van de eerste

    naar de laatste zondag van de maand!

ALLE STERCK ONDERNEMERS
WENSEN JULLIE EEN FANTASTISCH
MOOIE SINTERKLAASTIJD TOE!



Sint’s Muziekspektakel9

Handjes in de lucht  
en zing maar mee! 
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zelfs een beetje spannend. Sinds 
Piratenpiet in de stad is, is iedereen 
in de ban van piraten. Zelfs het Sint’s 
Muziekspektakel toveren ze om in 
een piratenspektakel. Dus kom gerust 
verkleed als Piratenpiet!

Het entree voor Sint’s Muziekspek-
takel is gratis. Kinderen en hun familie 
zijn van harte welkom. Voor aanvang 
van de muzikale show, vanaf 14.00 
uur, is er gelegenheid om kaarten te 
kopen voor de Kindervoorstellingen 
in theater de Maagd. 

Zij spelen voor de kinderen de o zo 
bekende Sinterklaasliedjes van de 
CD ‘trippel trappel’ en ‘Sinterklaas op 
bezoek’. De kinderen kunnen volop 
meedoen en hebben alle ruimte 
vlak bij het podium. Zo hoeven ze 
niets te missen van Bedenkos en 
Zoekpiet, zij zijn er natuurlijk ook bij. 
Sint Nicolaas komt nog langs gevaren. 
Hoe is dat nou toch mogelijk in de 
Stoelemat? Kom maar eens kijken, 
want de Sint krijgt een bijzonder 
plekje op het toneel. Het wordt 
een gezellige boel. En het wordt 

Sint’s Muziekspektakel 

en kaartverkoop

kindervoorstellingen

13 NOVEMBER

Evenementenzaal de Stoelemat  

14.00 uur: aanvang kaartverkoop

14.30 uur: aanvang Muziekspektakel

Toegang gratis

Als ik een schat 
        zou mogen vinden...

... dan is dat een kist vól met mooie tekeningen.  
Tekeningen van mij op mijn zwarte paard, gemaakt  
door de kinderen van Bergen op Zoom. Want jullie  
tekenen toch wel het mooiste hoor! En dan zó veel 
tekeningen dat ik mijn hele werkkamer er mee kan 
 behangen. Dat zou mooi zijn…

De CD                     “Trippel Trappel”
Een CD met de Sinterklaasliedjes van Stichting Sint Nicolaas,  
die bekend zijn in heel Bergen op Zoom. Verkoopadressen: 
Primera Zonneplein&Halsteren, MCD Bloemendaal, Top1Toys,  
Rookshop de Schelde, Bob Dietvorst Feestartikelen, Jumbo  
Het Kompas. En natuurlijk tijdens de diverse Sinterklaasactiviteiten.

Als ik een schat 
        zou mogen vinden...

... dan weet ik wel een hele mooie! Joehoeeee!  
Een schat die heel lief voor mij is. Dan ga ik samen  
met mijn schat naar het strand in Spanje en drinken  
     we een lekker glaasje ranja.
   Oh jeempie, Bedenkos, ze bedoelen een schat  
    in een schatkist
   Ohhhh euhhhh…., dat wist ik wel. 
 Dan wil ik allemaal spulletjes voor nieuwe  
uitvindingen als schat.

Zondagmiddag, de dag na de intocht, is het tijd voor het grootste 
muziekfestijn van de Sint. Niet alleen in de zaal, ook op het podium  
is het lekker druk. De Pietenband, de Zangpieten en de Danspieten 
stelen samen de show. 



Uw specialist in:

• Incasso

• Gerechtelijke procedure

• Juridisch advies

• Tenuitvoerlegging

Rotterdam Tilburg Bergen op Zoom Goes

agintimmermans.nl
T  088 4 11 12 13

Geen deukje 
of krasje 
meer te 
bekennen!

EVENEMENTENKALENDER
18 december:

Jazz Tony’s Wife in den Enghel 
1 januari:

Bal van Bergen
7 januari:

Flat Out Nieuwjaarsconcert
29 januari:

Jazz in den Enghel
4 februari: 

Neuzebal
5/12/19 febuari:

Kriebel Krabbe Krulle

 Den Enghel De Stoelemat
 Bruiloften en Events Events, Concerten en Congressen

 Het Proe� okaal ‘t Spiritum Het Groot Arsenaal
 Recepties en Familiefeesten Events, Beurzen en Congressen

Zie agenda op: 

WWW.UWLOCATIE.COM 
Info: 06 – 303 393 69

Marconilaan-Noord 63
4614 HB   Bergen op Zoom

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

www.autoschadeteam.nl



Pakjesavond8
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Deze keer leren we in  
‘Uitgepakt’ twee Pieten  
beter kennen; Kapiteinspiet 
en Piratenpiet.

Om te beginnen willen we een vraag 
stellen van één van onze lezers  
aan de Kapiteinspiet: Hoe lang  
duurt de boottocht van Spanje  
naar Nederland?
Kapiteinspiet: Goede vraag! De tocht 
duurt precies lang genoeg, om altijd 
op tijd in Nederland te zijn.
Piratenpiet: Da’s nogal wiedus, behal-
ve als je een zeemonster tegenkomt 
natuurlijk. Hahaha. 

Piratenpiet?!?!? Jou hebben we nog 
nooit op de boot gezien.  Waar kom 
je vandaan? Is Piratenpiet je echte 
naam? Hoe oud ben je? Wat eet je 
graag? Bent je echt een piraat?
Ho, ho, ho, één vraag tegelijk 
landrotten. Ik ben geen zevenkoppig 
zeemonster die alle vragen in één 
keer kan beantwoorden.

Ha nee, gelukkig niet, daar zouden 
we bang van worden! Maar ben je  
wel écht een Piraat?
Zekers wat denk je dan, of zie ik eruit 
als een verlepte garnaal soms. Ik, 
stoere zeebonk die de zeven wereld 
zeeën heeft bevaren, bovendien wat 
zit er op mijn schouder?

Uuuhhh een papegaai...
Natuurlijk, want je bent pas een echte 
stoere piraat met een papegaai op je 
schouder.

En Kapiteinspiet hoe bent u eigenlijk 
Kapiteinspiet geworden?
Eerst  ben ik naar de Pietenschool 
gegaan, maar dat is logisch. Het viel 
Sinterklaas al snel op dat ik daar niet 
uitgespeeld raakte met bootjes in de 

watertafel en het liefst buiten 
speelde als het geregend 

had. Dan kon 

je zo lekker stoombootje spelen in de 
plassen. Dus vond hij dat ik naar de 
speciale hoge Zeevaartschool voor 
Pieten moest gaan.

Hoe lang duurt die speciale hoge  
Zeevaartschool voor Pieten?
Nou, héél lang, want je moet het wel 
héél goed leren. Je bent als kapitein 
verantwoordelijk voor de stoomboot en 
alle pakjes die erin liggen!

Wat leer je dan dat het zo lang moet 
duren?
Een heleboel belangrijke dingen. Je 
begint met leren hoe je knopen moet 
leggen om de slingers op te hangen en 
het anker vast te leggen. Dan leer je 
welke kant je op moet sturen om naar 
bak- en stuurboord te gaan. Maar het 
allerbelangrijkste wat je leert is hoe 
 je de weg kunt vinden op zee. We  
moeten toch elk jaar weer precies op 
tijd in Nederland aankomen!

Even terug naar jou Piratenpiet, waar 
haal je als je piraat wil worden een 
papegaai vandaan?
Nou dat is een verhaal! Heb je even? 
Ik was echt een ondeugende Piet, ik 
snoepte stiekem van de pepernoten, 
pakte cadeautjes uit die net ingepakt 
waren, knoopte veters van de schoenen 
aan elkaar, las wel eens in het boek van 
Sinterklaas. Ach ja, je weet wel van die 
dingen die je als Piet eigenlijk niet mag 
doen. Op een dag, ik weet het nog pre-
cies, het was volle maan en ik had net 
een chocoladeletter op. Ik moest op het 
matje komen bij de zeebonk hier naast 
me, Kapiteinspiet. Toen had ik even 
geen stevige zeebenen meer hoor, mijn 
knieën knikten van de spanning.
Maar Kapiteinspiet was eigenlijk 
gewoon heel lief. Hij vond mij wel een 
goede eerste stuurman. Dat was wat ik 
wilde! Ik ben meteen naar de haven ge-
rend en toevallig lag daar een prachtig 
zeilschip te schitteren in het maanlicht. 
Ik ben aan boord gegaan en kon het 

niet laten om even aan het 
roer te ruiken… Heerlijk 

die zilte lucht, het 
zeewater be-

gon ervan door mijn aderen te stromen! 
Ik draaide per ongeluk aan het roer en 
plots ging het prachtige zeilschip de 
woeste baren op. En dat was nog maar 
het begin van het avontuur! Ik kwam 
in een verschrikkelijke storm terecht 
met huizenhoge golven en de lucht 
was pikzwart vol bliksemschichten. De 
regen striemde in mijn gezicht. Toen de 
storm was gaan liggen en ik mijn natte 
veer nog aan het uitwringen was, zag ik 
in de verte een klein paradijselijk eiland. 
Precies zo’n eilandje waar je wel eens 
een grote schat zou kunnen vinden. 
Daar zou ik wel eens willen kijken, dat 
begrijpen jullie wel! Dus snel zette ik 
koers naar het paradijs in de verte. Net 
voordat ik mijn schip voor anker wilde 
leggen zag ik een enorm zeemonster 
met verschrikkelijk grote tanden en 
gevaarlijke tentakels. Aiai, landrotten, 
dat was me wat! Gelukkig bleek dat de 
glazen van mijn verrekijker vol met zand 
zaten en was het maar een zandbank 
flikkerend in de zon. Eenmaal op het 
eiland kwam ik in een ondoordringbare 
rimboe met nog meer gevaren. Slangen, 
valkuilen, overhangende lianen, kroko-
dillen en mijn loszittende schoenveter, 
waar ik wel drie keer achter elkaar over 
struikelde. Na een barre tocht had ik 
het midden van het eilandje bereikt en 
precies daar stond een groot kruis op 
de grond. Net zo’n kruis als op de mijter 
van Sinterklaas. Dat moest de plek van 
de schat zijn! 

Ik ging meteen graven met mijn blote 
handen en groef en groef en groef 
en groef en groef en groef en groef. 
De kuil was al minstens twee meter 
diep toen ik boven mij een luid gekras 
hoorde: ‘Agaai, agaai!’. Wat zou dat 
voor verschrikkelijk monster zijn? Ik 
probeerde uit de kuil te kruipen om 
te kijken welk groot gevaar op de loer 
lag, maar ik kwam er niet meer uit. Zo 
diep was de kuil al en nog steeds geen 
spoor van een schat. Weer hoorde ik 
dat oorverdovende gekras. Ik werd heel 
erg bang en beefde als een rietje in 
een voorjaarsstorm. Het geluid kwam 
steeds dichterbij. Het was verschrikke-
lijk! Maar toen werd er een liaan de kuil 
ingeslingerd waar ik me stevig aan vast 
klampte. Boven me vloog een papegaai 
met de liaan in zijn snavel, hij trok me zo 
uit de kuil! De papegaai landde op mijn 
schouder en kraste nog een keer ‘agaai, 
agaai’, en sindsdien zijn we onafschei-
delijk.

Zo Piratenpiet, dat was nog eens  
een spannend verhaal… 
Kapiteinspiet: Ja ja, maar je weet wel 
dat als je dan eenmaal een Piratenpiet 
bent, je niet ook nog Kapiteinspiet  
kunt zijn!
Piratenpiet: Daarom ben ik nu dan 
vooral maar dikke vrienden met de 
Kapiteinspiet! Dan beleven we onze 
avonturen toch met elkaar.

Uitgepakt6

Sint Nicolaas op  
bezoek in de Lieve-
vrouweparochie

Pastor Paul Verbeek  
ontvangt de Sint
Misschien maakt pastor Paul Verbeek 
er een jarenlange traditie van. Dat 
weten we niet zeker. Maar wat we wel 
zeker weten, is dat hij Sint Nicolaas 
ook dit jaar heeft uitgenodigd, om bij 
hem te komen logeren. Daar zou hij 
dan een dagje kunnen uitrusten.  
Maar of het van uitrusten komt, is  
een beetje de vraag. 

Want op woensdagmiddag  
30 november staan de deuren  
open van de pastorie aan de  
Burg. Stulemeijerlaan 8. Tussen  
14.00 uur en 17.00 uur is iedereen 
welkom, om een persoonlijk bezoekje 
aan Sint Nicolaas te brengen.  
Het is gratis.  

Sint Nicolaas Gezinsviering
Op zondagochtend 4 december  
vieren we de ‘bijna-verjaardag’ van 
Sint Nicolaas in de Lourdeskerk,  
Prins Bernhardlaan 66. In de gezins-
viering, die om 11.00 uur begint,  
zijn de Sint en zijn Pieten te gast.  
Heel de viering staat in het teken v 
an het verjaardagsfeest van de  
Sint. Kom lekker op tijd, want we  
beginnen al vóór de viering met  
het zingen van sinterklaasliedjes.



Sint Ahoy6

Welkom aan boord!
In het weekend van 19 en 20 november nodigt Kapiteinspiet  
alle kinderen en ouders uit, om aan boord te komen van de stoomboot, 
Pakjesboot 11 en met hem mee te varen! Sint Nicolaas en alle  
Pieten varen natuurlijk ook mee. 

Het is een hele grote boot. Sint en zijn Pieten zijn weken onderweg  
van Spanje naar Nederland. Er gebeurt daar van alles ter voorbereiding 
op het Sinterklaasfeest in Bergen op Zoom. Maar wat dan allemaal?  
En waar slapen al die Pieten, is er een keuken, waar liggen de  
cadeautjes, is het gezellig op de boot? Welkom aan boord! Zo kom je 
alles te weten. Ook de deur van de meest bijzondere kamer 
op de boot staat open... De kamer van Sint Nicolaas.  
Best een beetje spannend, maar vooral heel gezellig.

De kaartverkoop voor de afvaarten van Sint Ahoy  
is al a.s. woensdag 9 november! En wel op de  
Binnenplaats van het Markiezenhof, 
vanaf 13.30 uur. Niet vergeten, want het  
wordt het leukste boottochtje van  
misschien wel heel je leven!
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Sint Ahoy 19 EN 20 NOVEMBERLoswal Theodorushaven10.00 / 12.30 / 14.30 / 16.30 uurKaarten à 6,-- zijn te koop op woensdag  
9 november om 13.30 uur op de  

Binnenplaats van het MarkiezenhofMax. 4 kaarten per persoonGraag gepast betalen

Zoekplaat
De stoomboot is op weg naar Nederland. Hij ligt goed op koers.  
Gelukkig is iedereen er ook weer bij. Tenminste…. Knorretje is  
Bedenkos kwijt, zie jij hem of kan je ruiken waar hij is?
Zoekpiet heeft de hele boot al doorzocht maar kan zijn pet niet vinden, jij wel?
Het paard is niet kwijt, zie jij hem ook? Hoofdpiet zoekt nog een microfoon,  
om te kunnen zingen in de feestzaal. Help jij hem zoeken?

(En stiekem zijn er een heleboel papegaaien meegekomen, kan jij ze tellen?)



A-hoy stoere kinderen!  

Speciaal voor jullie is dit geheime Flessenpost-bericht.

Jullie vragen je vast af wie ik ben. Samen met mijn papegaai Polly  

ben ik stiekem, na lange tijd, op weg naar Bergen op Zoom.  

Heel lang geleden, toen Sint Nicolaas nog geen stoomboot had, mocht  

hij meevaren op mijn schip. Mijn Piratenschip, want ik ben Piratenpiet! 

Toen ik te oud werd, om met een echt piratenschip te varen, heeft Sint  

de stoomboot gekocht. En ik bleef voortaan in Spanje. Daar woon ik  

in een klein hutje, vlakbij het strand. Elke dag ga ik op schattenjacht!  

Schatten zoeken op zee, kan ik jammer genoeg niet meer,  maar wel  

op het strand. Alle schatten die ik vind gebruik ik in mijn piratenhut,  

het is daar een gezellige boel.

En wil je wel eens weten waarom ik heel stiekem onderweg ben  

naar Bergen op Zoom?Dat is een mooi verhaal, maar ook een lang  

verhaal. Willen jullie het echt horen? Kom dan naar de  

Kindervoorstellingen in Theater de Maagd. Maar ...  niks over  

mij verklappen aan Sint Nicolaas en zijn Pieten!

 
   Piratengroet  van,

                Piratenpiet

Als ik een schat 
        zou mogen vinden...

Woensdag 23 november beleef je misschien wel de 
gezelligste middag van het jaar in Theater de Maagd. 
Sint Nicolaas en zijn Pieten zijn deze middag de baas 
van dit theater en dat belooft wat. 

De Pieten laten zich van hun beste kant zien op het toneel. 
Dans en muziek ontbreken natuurlijk niet. Het is een bijzonder 
gezellige voorstelling en dit jaar extra spannend. Piratenpiet 
is na jaren weer meegekomen uit Spanje. Sint Nicolaas 
weet nergens van. En nu maar hopen, dat Sint blij verrast is 
als hij Piratenpiet ziet. Ben je erbij? Breng je zelfgemaakte 
feestvlaggetje mee en feest mee in theater de Maagd deze 
middag. Hoe je zo’n vlaggetje maakt, vind je op de volgende 
pagina.

Collecte
Na de Kindervoorstelling kunnen de kinderen en hun ouders 
zelf een kleine bijdrage aan een van de goede doelen die, 
Sint Nicolaas elk jaar uitkiest. Dit jaar is dat ‘Make a wish’. 
Zij vervullen de liefste wens van kinderen met een levens-
bedreigende ziekte. En de andere helft van 
de opbrengst gaat naar ‘Zorginstelling 
Educura Halsteren’. Voor de specia-
listische begeleiding van kinderen 
zouden zij graag een snoezelka-
mer inrichten. 

Op zoek naar de Schat van Sinterklaas
spannende avonturen tijdens de kindervoorstelling

Kindervoorstellingen0
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Kindervoorstellingen 23 NOVEMBERTheater de Maagd 13.00 / 14.30 / 16.00 / 17.30 / 19.00 uur
Kaarten à 6,-- zijn te koop op zondag 13 november 

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

... dan weet ik daar een heel snel antwoord op.  
Een schatkist vol gekleurde snoephartjes met  
de tekst “Wees lief voor elkaar” erop. Mmmhhh.  
                Voor ieder één…… groot & klein. 



Stichting Sint Nicolaas en het Cultuurbedrijf CKB De Maagd werken samen 
aan de Kindervoorstelling. Zij bundelen ieders sterke punten en brengen zo 
een theaterprogramma van hoog niveau. De faciliteiten in theater de Maagd 
bieden vele mogelijkheden. En als het gaat om regie, choreografie en het 
schrijven van de verhaallijn leidt de samenwerking tot vernieuwing. 
De lat ligt hoog, samen sterk.

Reporterpiet maakte een afspraak met Dennis Matthijssen van Theater de 
Maagd. Dennis vertelt over de dag van de Kindervoorstellingen in de Maagd 
en de samenwerking.

Hoelang van tevoren beginnen de voorbereidingen  
voor de kindervoorstellingen?
De voorbereidingen beginnen voor de decorploeg van Stichting Sint Nicolaas 
al maanden van te voren om ieder jaar weer een mooi decor op het podium te 
zetten. Voor de medewerkers van Theater de Maagd begint het werk een paar 
weken voor de uitvoering. Eerst is er een gesprek met de decorploeg. Het is 
natuurlijk erg belangrijk, dat wij weten waar het stuk over gaat. Als we dat weten, 
gaan de techneuten van Theater de Maagd erover nadenken. De dag voordat de 
voorstellingen worden uitgevoerd, wordt alles klaargezet.

Wie zijn er vanuit de Maagd allemaal betrokken bij dit project?
Met name de technische mensen zijn direct betrokken bij het begeleiden van de 
voorstellingen. Licht en geluid is natuurlijk erg belangrijk. Want staat Sinterklaas 
wel op het juiste moment goed in het licht? En hoor je Bedenkos goed wanneer 
hij zijn welbekende liedje zingt? De horecamedewerkers mogen ook niet ont-
breken. Zij verwennen de Pieten zo veel mogelijk, aan eten en drinken mogen ze 
niets te kort komen. 

De dag, nadat het grote feest is afgelopen, zijn de dames van de schoonmaak 
nog een aantal uur bezig met opruimen. De laatste pepernoten op de vloer, 
kleedkamers waar de Pieten graag een rommeltje van maken en het podium ligt 

dan nog boordevol slingers voor Sinterklaas. Gelukkig zijn er, op de dag zelf,  
ook Pieten, die tussen de voorstellingen door meehelpen, om de zaal netjes  
te maken voor de volgende uitvoering.

Het zijn vijf voorstellingen op één dag. Dat gebeurt niet vaak.  
Wat vinden jullie daarvan?
Vijf voorstellingen zijn er erg veel op één dag, vooral omdat er ‘s ochtends ook 
nog opgebouwd en gerepeteerd moet worden. Dit gebeurt één keer per jaar.  
Wat het erg leuk maakt voor ons, is om alle kinderen, die de voorstelling komen 
bekijken, te zien stralen en met blijde gezichtjes naar buiten te zien gaan. 

Wat betekent dit voor het personeel van De Maagd?
Dit betekent voor de medewerkers van de Maagd dat zij een hele lange dag  
maken. Er is amper tijd, om te eten of te drinken. Maar iedereen vindt het a 
ltijd erg leuk, om te werken op deze bijzondere dag.

A-hoy stoere kinderen!  

Speciaal voor jullie is dit geheime Flessenpost-bericht.

Jullie vragen je vast af wie ik ben. Samen met mijn papegaai Polly  

ben ik stiekem, na lange tijd, op weg naar Bergen op Zoom.  

Heel lang geleden, toen Sint Nicolaas nog geen stoomboot had, mocht  

hij meevaren op mijn schip. Mijn Piratenschip, want ik ben Piratenpiet! 

Toen ik te oud werd, om met een echt piratenschip te varen, heeft Sint  

de stoomboot gekocht. En ik bleef voortaan in Spanje. Daar woon ik  

in een klein hutje, vlakbij het strand. Elke dag ga ik op schattenjacht!  

Schatten zoeken op zee, kan ik jammer genoeg niet meer,  maar wel  

op het strand. Alle schatten die ik vind gebruik ik in mijn piratenhut,  

het is daar een gezellige boel.

En wil je wel eens weten waarom ik heel stiekem onderweg ben  

naar Bergen op Zoom?Dat is een mooi verhaal, maar ook een lang  

verhaal. Willen jullie het echt horen? Kom dan naar de  

Kindervoorstellingen in Theater de Maagd. Maar ...  niks over  

mij verklappen aan Sint Nicolaas en zijn Pieten!

 
   Piratengroet  van,

                Piratenpiet

Kindervoorstellingen0
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In co-productie met het Cultuurbedrijf 

Tekenpiet’s Tekenhoekje
Zwaai Sinterklaas toe met je allermooiste, eigengemaakte welkomsvlaggetje. 
Er zijn al wat vormen voorgetekend, maar teken jij hem verder af? Bijvoorbeeld met je eigen mooie 
Sinterklaas, het paard, de maan door de bomen of misschien weet je zelf nog iets veel mooiers te 
verzinnen. En neem je hem dan mee naar de Sinterklaasvoorstelling?



Zie ginds 
komt de 
stoomboot 
uit Spanje 
weer aan

Kremerstraat 16, Bergen Op Zoom
Tel. (0164) 25 34 83
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Voor de leukste surprises
komt Sint Nicolaas altijd
even langs bij:

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

Bakkerij 
‘t Croissantje

Korenmarkt 12   
4611 RD  Bergen op Zoom  

Tel: 0164 - 237864

De 
bakker 
die zelf 

elke dag 
vers bakt

 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

Ontwerpt kleding 
          met een verhaal5

www.wardwarmoeskerken.nl

Burg. Stulemeijerlaan 1
 4611 EH Bergen op Zoom

tel. 0164-210090 / fax. 0164-238158
info@vanmeelenjonkers.nl
www.vanmeelenjonkers.nl

Het kantoor met een 
persoonlijke aanpak en 

kwaliteit.Ook voor particuliere 
aangiften inkomstenbelasting.



Route Lampionnenoptocht  
Binnenplaats Markiezenhof 
Steenbergsestraat 
Fortuinstraat 
Grote Markt 
Sint Annastraat 
Kortemeestraat 
Kremerstraat 
Zuivelstraat 
Wouwsestraat 
Sint Josephstraat 
Voetboog 
Lombardestraat 
kiosk Thaliaplein

Lampionnenoptocht0

Lampionnenoptocht
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Als het laatste weekend met Sint en zijn Pieten in onze stad is  
aangebroken, beleven we met zijn allen nog een bijzondere avond.  
Tijdens de koopavond van vrijdag 2 december wordt de stad feestelijk 
verlicht met honderden lichtjes. Het zijn de lichtjes van de lampionnen, 
die de kinderen mee brengen voor de Lampionnenoptocht met  
Sint Nicolaas en zijn Pieten. Zelf een lampion te maken? Kijk naar 
 Studio Pepernoot of op de website voor ideeën.

En aan het eind van de stoet komt iedereen 
samen bij de bijzonder mooi verlichte kiosk 
op het Thaliaplein. Daar heeft Sint Nicolaas 
nog een leuk verhaal voor de kinderen, nog 
een laatste liedje en zou hij dan ook dit jaar 
weer zeggen, dat iedereen die avond zijn 
schoen mag zetten. Laten we het hopen!

Om 18.45 uur zijn Sint Nicolaas en zijn Pieten op de 
binnenplaats van het Markiezenhof. Alle kinderen en hun 
ouders zijn ook uitgenodigd, om daar heen te komen. Als 
iedereen er klaar voor is, vertrekt de lichtjesstoet. Sint 
Nicolaas op zijn paard Amerigo rijdt vooraan in de stoet. 
Alle Pieten zijn erbij, om met de kinderen mee te lopen en 
samen te zingen. Dus trek ze gerust aan hun Pietenpakje 
als je even hand in hand wilt lopen. En dat zingen gaat 
vanzelf, want langs de route kom je allerlei ‘muziekjes’ 
tegen. Het is niet voor niets dat we in Bergen op Zoom 
de leukste en langste lampionnenoptocht van het land 
hebben. Het is alsof je in een sprookje bent. 

Lampionnenoptocht 

2 DECEMBER

18.45 uur: Aanvang op de Binnenplaats  

Markiezenhof

20.00 uur: Apotheose Thaliaplein
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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

Sinterklaas kapoentje...
gooi wat in mijn schoentje!

Wij pakken uit 
voor de Sint!
Ontwerp en 
realisatie van:
• Posters
• Sinterklaaskrant
• Programma’s
• Toegangskaarten
• 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

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

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

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

SABIC IN BERGEN OP ZOOM 

WAAR IS JOUW SPEELGOED 
VAN GEMAAKT?

Fortuinstraat 1  4611 NM Bergen op Zoom
 

Openingstijden: Ma- gesloten
Dinsdag t/m donderdag 9.30 tot 17.30 / Vrijdag 9.30 tot 21.00

Zaterdag 9.30 tot 17.00 / Koopzondagen 12.00 tot 17.00

Restaurant
 Il Maccherone
Korte Bosstraat 9

Prisma Advocaten
Pasteurlaan 1

www.prisma-adv.nl

VAN TOP TOT TEEN
Schiethoek 6

www.vantoptotteenbergenopzoom.nl

Nagelstudio Beauty @ Zo
Kloosterstraat 101

06-38444933

Korex Benelux
www.korexbenelux.nl

De Hypotheker 
Bergen op Zoom

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

Bibelino-Kids
Kremerstraat 10 
www.bibelino.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

ViaViela Bergen op Zoom 
Gastouderbureau

Blokstallen 2B
www.viaviela.nl

Pakjessponsors8
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Knutsel een  
Piraten verrekijker
Een echte piraat heeft een verrekijker voor één oog,  
want voor zijn andere oog zit een lapje. Zo’n verrekijker maak 
je heel makkelijk met een aantal rolletjes papier. Die kan je zelf  
maken van stevig (gekleurd) papier, maar je kan ook kijken  
wat nog meer een goede vorm heeft. Een papieren beker  
met een w.c.rolletje maakt ook al een goede verrekijker  
bijvoorbeeld! Probeer rolletjes van verschillende grootte  
te maken, dan lijkt het net echt. En om het nog mooier te  
maken heeft Tekenpiet een heleboel piratenplaatjes gemaakt  
die je op jouw kijker kunt plakken.

Neem je Piraten-verrekijker mee naar de loswal bij de intocht.  
Je ziet de boot dan al van verre komen én wie weet hoe  
snel je Piratenpiet in het vizier hebt!

Als ik een schat 
        zou mogen vinden...

...dan hoop ik dat deze vol zit met nieuwe knutsel-
spullen, een rode kartelschaar om mooie randjes te 
kunnen knippen, gele lintjes, glitters, plakpepernoten, 
Sinterklaas vouwpapier, mooi gouden golfkarton,  een 
pot vol met kralen, wiebeloogjes, een roze bol wol, oja 
en ook nog lapjes stof in alle kleuren. Wow veel hè?  
Ik hoop maar dat het past.

Leuk om te krijgen en om te hebben!
Niets is zo leuk, als ook thuis volop te genieten van het Sinterklaasfeest. 
Daarom zijn er leuke hebbe-dingetjes en wat meer serieuze zaken, om Sint en 
Piet thuis te beleven. Ze zijn te koop tijdens de activiteiten van Stichting Sint 
Nicolaas en op bepaalde verkoopadressen;

Jubileumboek
Ter ere van het 100-jarig jubileum is er in 2015  
een bijzonder boek uitgebracht ‘Sint Nicolaas 
 in Bergen op Zoom’. Een prachtige verzameling 
 van foto’s en verhalen van het Sinterklaasfeest 
 in de afgelopen 100 jaar.  
Verkoopadressen:  
VVV Brabantse Wal en  
Primera Zonneplein & Halsteren

De vlag uit voor de Sint
Geef de Sint een extra welkom en hang de vlag van Stichting Sint Nicolaas uit. 
Verkoopadressen: Top1Toys, Bob Dietvorst Feestartikelen.

Buttons en T-shirts
Heb je al de verschillende buttons al bij elkaar? Dit jaar komt er een button van 
Bakpiet en van Piratenpiet bij!  En met de T-shirts van Studio Pepernoot kom 
 je extra vrolijk voor de dag. De Pieten zullen je gelijk herkennen!  
Deze hebbe-dingetjes koop je bij de Sint Nicolaasactiviteiten. 

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

Sinterklaas kapoentje...
gooi wat in mijn schoentje!

Wij pakken uit 
voor de Sint!
Ontwerp en 
realisatie van:
• Posters
• Sinterklaaskrant
• Programma’s
• Toegangskaarten
• 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

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

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

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

SABIC IN BERGEN OP ZOOM 

WAAR IS JOUW SPEELGOED 
VAN GEMAAKT?

Fortuinstraat 1  4611 NM Bergen op Zoom
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Dinsdag t/m donderdag 9.30 tot 17.30 / Vrijdag 9.30 tot 21.00
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Haans Advocaten 
Bergen op Zoom BV

Joulehof 10
www.haansadvocaten.nl

Hermes Fietsen
Antwerpsestraatweg 25-27

www.hermespassievoorfi etsen.nlPakjessponsors8

*PJ* Producties 
Artiestenbemiddeling

Sint Annastraat 20
www.pjprodukties-artiesten.nl

3D Artwork
Van Konijnenburgweg 75

0164 - 241 856

Fluor Consultants BV
Rijtuigweg 16

 www.fl uor.com

ABS Autoherstel 
Hoppenbrouwers

Van Konijnenburgweg 41
www.absautoherstel.nl

CapsNobel
  
  

Cloïn Schilderwerken
Noordsingel 194

www.metdepuntjesopdei.nl

Color Club Breda
‘t Sas 2-3  Breda
www.color-club.nl

De Hypotheekshop
Rijkebuurtstraat 5

www.hypotheekshop.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

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

Autobedrijf Swagemakers
Oude Moerstraatsebaan 50

www.autobedrijfswagemakers.nl

Autobedrijf Wierikx 
Bergen op Zoom

Edisonlaan 9

www.vandorst.nl

BC De Bergse Bengels
Stadsschuur 3

06 - 27 50 72 96

Ernest Ligtenberg 
Assurantie-Adviesburo VOF

Antwerpsestraatweg 347
www.ernestligtenberg.nl

ROWICU BV
P. Turcqstraat 2

06-10187754

Grandcafé De Grote Slok
Hofstraat 5

www.grandcafedegroteslok.nl

Groenendaal 
Beddenspeciaalzaak

Potterstraat 48-54
www.groenendaalbedden.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

HouseHunting 
West/Brabant

Zuid ZijdeHaven 39A
www.househuntingwestbrabant.nl

Hoveniersbedrijf Adriaansen
Zeekraal 27

www.hoveniersbedrijfadriaansen.nl

ijssalon Emma
Fortuinstraat 7

www.ijssalonemma.nl

ING Bergen op Zoom
Peter Vineloolaan 48

www.ing.nl

Bergse Dumphal
Van Konijnenburgweg 1a
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

Plugro Sport & Fashion
Potterstraat 60
www.plugro.nl

Ristorante Napoli
Kerkstraat 10

www.napolibergenopzoom.nl

SalarisHuys VOF
Vijfhuizenberg 50, Roosendaal

www.salarishuys.nl

Autorijschool Verkaart Lesgo
info@sghpverkaart.nl

06-52348175

Van Kaam Autoverhuur
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
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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.

De Schat van Kapitein Dikbil

Met mijn lantaarntje in de hand tuurde ik vanuit de mast over de eindeloze 
zee. En jawel, daar zag ik achter de golven een eiland. Dat was vast het eiland 
van Kapitein Dikbil. “Recht zo die gaat!” riep Sint Nicolaas vanachter het roer. 
Het was een duister eiland, eenzaam in de diepe nacht. Dat werd vast geen 
leuk logeerpartijtje bij die Dikbil...

We gingen van boord. Ik volgde Sint Nicolaas op de voet. “Kapitein Dikbil is 
een nare piraat” vertelde Sint Nicolaas. Zie je wel, ik wist wel dat er iets niet 
pluis was! “Jarenlang is hij in de Golf van Biskaje op zoek geweest naar de 
Schat van Biskaje. Een héél bijzondere schat. De eigenaar ervan wordt geluk-
kig als hij die schat uitdeelt aan anderen. Doet hij dat niet, dan wordt alles om 
hem heen zwart, gitzwart, zo zwart als... Nou ja, je begrijpt vast, kleine muis, 
dat Kapitein Dikbil die schat gewoon voor zichzelf heeft gehouden; vandaar 
dat het zo donker is hier.”

We naderden een grot. Daar binnen zat hij, bovenop een megagigagrote kist. 
Ik kreeg de bibbers van die Dikbil. Hij had een haakneus met een lelijke wrat, 
een kromme rug, een houten been, smerige lange zwarte haren, een groeze-
lige baard en maar één oog. O ja, en hele, hele dikke billen. Ik ging hier liever 

heel snel weg, dus ik vroeg: “Maarre, Sint Nicolaas, waarom wilt u die 
schat zo graag hebben? Zullen we niet gewoon terug naar...” 
Maar voordat ik mijn zin kon afmaken gaf Sint Nicolaas mij de 
opdracht om met mijn sabel Kapitein Dikbil weg te jagen van die 
megagigagrote kist.

Ik bibberde en trilde en trok mijn staart tussen mijn benen. Hoe 
moest ik ooit als klein muisje die grote nare piratenkapitein met 
zijn dikke billen van die schatkist afkrijgen? Maar ineens had ik 
een idee. Ha ha, ik sloop voorzichtig met mijn sabeltje voor me uit 
gestoken achter die Dikbil langs en trippel trappel stippe stap: 
ik klauterde op de kist, haalde diep adem en – één, twee, drie – 
prikte met mijn sabeltje midden in de hele, hele dikke billen van 

Kapitein Dikbil! 

Hij sprong van schrik op en met een vaart tuimelde hij van de schatkist af. Hij 
rende op een drafje de grot uit, schreeuwde het uit van de pijn en verdween 
de donkere nacht in. De nacht die ineens niet meer zo donker was, niet meer 
zo zwart. “Hoera!” riep Sint Nicolaas uit en hij maakte een dansje van plezier. 

Het werd lichter, de golven werden rustiger en met de Schat van Biskaje aan 
boord vertrokken we naar Nederland. Daar deelde Sint Nicolaas dat jaar voor 
het eerst gouden munten uit. En gelukkig dat ‘ie daarvan werd! De munten 
die hij over had, namen we gewoon weer mee naar Spanje. Want de kist van 
de Schat van Biskaje is zo groot dat Sint Nicolaas al eeuwenlang aan alle 
kinderen gouden munten kan geven. Je hebt er zelf ook vast al wel eens een 
paar in je schoen gehad. Van die mooie grote gouden munten. Ze smaken een 
beetje naar chocolade...

En die edelstenen en robijnen uit de schat-
kist? Die bewaart hij zorgvuldig voor ont-
zettend brave kinderen. Eén robijn heeft 
hij trouwens op een gouden ring aan zijn 
hand altijd bij zich. En op zijn mijter heeft 
hij een paar grote edelstenen laten vast-
zetten. Kijk maar eens goed als je hem 
ziet!

Je hebt er vast al vaak over gedroomd: de schatkamer van Sint Nicolaas. Ja, ik weet 
zeker dat je daar heel graag een keer een kijkje zou willen nemen. Dat snap ik best, 
want in die schatkamer liggen alle cadeautjes voor alle brave kinderen opgeslagen. 
Voor Door en voor Fiep en zeker ook voor jou. En jij bent natuurlijk reuzebenieuwd 
wat voor pakjes daar dit jaar voor jou opgeslagen liggen. Zal ik het je stiekem vertel-
len? Of nee, laat ik dat maar niet doen. Maar ik zal je wél vertellen wat er nog meer in 
die schatkamer te vinden is. Je raadt het al: een schat! Heus, een echte schat met 
gouden munten, edelstenen en robijnen! Een megagigagrote kist vol. Dat had je niet 
gedacht, hè? Het is de Schat van Biskaje... Dat is niet zomaar een schat, dat is een 
héél bijzondere schat die al eeuwenlang in de schatkamer staat. En dat 
heeft Sint Nicolaas allemaal te danken aan mij!

Je weet toch nog wel wie ik ben? Ik ben een klein muisje, de 
trouwe metgezel van Sint Nicolaas, al jarenlang. En lang gele-
den, toen Sint Nicolaas nog wat jonger was en zijn baard wat 
korter en toen hij nog niet met een stoomboot maar met 
een zeilschip over zee voer, vertrokken we in de koude 
oktobermaand uit Spanje naar Nederland. We waren 
de haven nog niet uit, of er stak een fikse wind op. De 
golven werden groter en hoger en steviger en gevaarlijker 
en o jee, ons zeilschip klotste en botste en beukte en 
ramde tegen de torenhoge golven aan. Zo’n hevige storm 
hadden we nog nooit meegemaakt. De lucht was zwart, 
gitzwart, zo zwart als..., nou ja, het was heel donker. Dus 
we hadden geen idee waar we heen gingen. 

Ik zocht in het ruim naar een klein lantaarntje waarmee ik misschien een beetje licht 
kon brengen in de duisternis. “Misschien in die oude kist, linksachterin!” riep Sint 
Nicolaas vanaf het laddertje. Ik kroop via het sleutelgat van de kist naar binnen en 
daar was het zwart, gitzwart, zo zwart als..., nou ja, ook daar was het heel donker. Met 
mijn pootjes tastte ik in het rond. Ik voelde een vel papier. Een heel groot vel papier. 
En – au! – een scherp mes. En ook een klein lantaarntje.

Net toen ik weer via het sleutelgat naar buiten wilde kruipen, ging het deksel van de 
kist met een grote zwaai open. Daar stond Sint Nicolaas: “Kijk eens wat je gevonden 
hebt, kleintje: een kaart van de Golf van Biskaje!” Nu konden we misschien de weg 
weer vinden. “En je hebt je sabeltje gevonden, dat komt vannacht misschien nog wel 
van pas. Dat zul je wel zien!” zei hij. Ik begreep niet zo goed wat hij bedoelde, maar ik 
nam het scherpe mes maar mee. En het lantaarntje natuurlijk. Daarmee konden we 
de kaart wat beter bekijken. 

Sint Nicolaas ging met zijn vinger over de kaart, langs de kustlijn van Spanje en over 
alle golven van de Golf van Biskaje. “Daar!” riep hij, en hij wees naar een groot rood 
kruis midden op de kaart. “Daar gaan we vannacht naartoe. De Grot van Kapitein 
Dikbil.” Kapitein Dikbil? Daar had ik nog nooit van gehoord. “Is dat een oude bekende 
van u, Sint Nicolaas? Gaan we daar dan logeren? En waarom heet hij Dikbil?” vroeg ik 
nieuwsgierig. Maar het enige wat hij zei was: “Dat zul je wel zien!” 

Als ik een schat 
        zou mogen vinden...

... dan hoop ik dat die lekker smaakt. Een kist van taai-taai 
gevuld met chocolade munten, kettingen gemaakt van  
marsepein, diamanten met de smaak van pepernoten  
en robijnen van suikergoed. En misschien nog een appeltje  
van oranje om het gezond te maken. MMMMHHHHHH
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Sint's Moppentrommel
Piratenpiet is goed in het vertellen van sterke verhalen.   
Maar moppen-tappen, daar heeft hij geen kaas van  
gegeten. De Pieten houden wel van moppen. Om er in 
Spanje een heel jaar lang plezier van te hebben, vragen  
ze aan de kinderen om hun lievelingsmop te vertellen 
voor de camera van de TV-Pieten. Vind je dat leuk,  
zoek dan de TV-Pieten op in de Stoelemat bij  
Sint’s Muziekspektakel. En wie weet, komt jouw mop  
ook in een uitzending van Studio Pepernoot voorbij!



Lever deze kleurplaat in voor 1 december bij de Jumbo locaties Vogelaar of Burgemeester van Hasseltstraat en maak kans op vele mooie prijzen.

Naam: ____________________________________________________________

Leeftijd: ___________________________________________________________

Telefoon: __________________________________________________________


