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Als Sint en zijn Pieten op Pakjesboot 11 komen aanvaren, weten we genoeg. We gaan de meest  

gezellige tijd van het jaar tegemoet! En we gaan met zijn allen naar de Pietenschool, de leukste 

school die er bestaat. Een school zonder huiswerk, waar alleen maar plezier gemaakt wordt. 

Sint Nicolaas kijkt er enorm naar uit alle lieve kinderen uit Bergen op Zoom weer te zien én te  

verwennen! In deze Sinterklaaskrant lees je alles over de Sinterklaastijd in onze stad. 
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LPS-KOM  
t 0164 - 256331 | e lpskom@lpsnet.nl | i www.komboz.nl

KOM maar bij ons!
LPS-KOM, al meer dan 20 jaar een vertrouwd adres 
voor kinderopvang in Bergen op Zoom.

Wij bieden kleinschalige dagopvang, peutergroepen 
als voorbereiding op de basisschool en veelzijdige 
buitenschoolse opvang  gericht op sport, cultuur en 
ontspanning.

Onze locaties liggen verspreid over Bergen op Zoom.

Wilt u een rondleiding? Een afspraak is zo gemaakt! 
tel: 0164 - 256331

MAATWERK

INTERIEURS OM IN

TE WONEN EN TE 

WERKEN !

+31 164 212 350
hallo@vovosa.nl

Oude Moerstraatsebaan 58
4614RR Bergen op Zoom, NL

www.vovosa.nl

Met een passie voor hout en kennis van het 
vakmanschap maakt Vovosa interieurs en 
meubelen op maat voor zowel de zakelijke als 
particuliere markt. Van receptiebalies tot
kastenwanden, keukens en kleinere meubelen.

Zie ginds 
komt de 
stoomboot 
uit Spanje 
weer aan

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

Wij zorgen ervoor dat de Sint en zijn Pieten 

ook dit jaar weer goed hoorbaar

en vol in de schijnwerpers staan.
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Lieve jongens en meisjes,

Wat ben ik blij, dat wij weer naar Nederland komen, dan zien wij jullie weer!

Wij zijn er klaar voor hoor, tenminste als ik ook op jullie kan rekenen... De Pieten hebben  
het afgelopen jaar extra hun best gedaan en daar ben ik erg trots op. Gelukkig kan ik  
al jaren trots zijn op mijn Pieten, ook toen ze als kleine Pietjes op de Pietenschool zaten.
Hun rapportjes van toen vind je in deze Sinterklaaskrant. 

Maar lieve kinderen ik maak me ook een beetje zorgen, wat zeg ik een beetje, zeg maar 
een beetje veel. Van Zoekpiet en Roos heb ik vernomen, dat er in Bergen op Zoom heel 
veel nieuwe huizen zijn gebouwd.  En zoveel nieuwe huizen, dat betekent ook heel veel 
meer schoorstenen. En dan ook weer gelijk zoveel meer lieve kinderen.

Heb ik wel genoeg Pieten met een Pietendiploma meegenomen, om al jullie 
cadeautjes op tijd te bezorgen? Ik heb Hoofdpiet de opdracht gegeven, om 
vandaag alle Pieten nog eens te tellen. Hij is vanochtend vroeg al begonnen 
met tellen. De Pieten waren nog maar net wakker. Hij begon bij 1 toen 2 en 
daarna 3, maar bij 348 raakte hij de tel kwijt. En nu heeft hij Zoekpiet de 
opdracht gegeven, om de tel te gaan zoeken. 

En anders lieve kinderen, heb ik aan jullie een vraag. Vinden jullie het 
leuk om echte Hulppiet te worden in de Pietenschool? Je leest er alles 
over in deze Sinterklaaskrant. Ik hoop jullie daar te zien en natuurlijk 
ook bij al die andere leuke activiteiten samen met mijn Pieten. 
Kan ik op jullie rekenen? Dank je wel hoor. Ik ga nu weer gauw verder in 
mijn grote boek.

Tot zaterdag 18 november … en …  wees lief voor elkaar.

Welkom7
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Basisscholen aan de slag  
met Pietenlessen
Op 10 oktober waren alle scholen welkom om meer te 
weten te komen over het Sint-scholenpakket. Maar liefst 
17 scholen uit Bergen op Zoom en vier scholen in de 
omgeving kiezen voor dit lesmateriaal. 

Voor de kinderen is het bijzonder leuk, dat de voorberei-
dingen op het Sinterklaasfeest op school aansluiten bij 
het verhaal wat zich afspeelt in de stad, de Pietenschool. 
Bedenkos, Hoofdpiet, Zoekpiet … ze hebben allemaal 
leuke ideeën voor extra leuke lessen in de Sinterklaastijd 
voorbereid.  Het wordt extra spannend, omdat de Pieten’s nachts op 
school de lessen komen nakijken...

Leuke lesmaterialen, een voorleesverhaal, dé CD en grote posters om de klas te 
versieren. We wensen alle kinderen en de leerkrachten heel veel plezier met dit 
gezellige Sint-scholenpakket van Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom.

Sint Nicolaas8

Rapport van:

Piet Pedro

Inpakken   

Goed, je hebt hier al 
een 

aardige handigheid i
n. 

Rijmen
Uitmuntend,  
hier ben je goed in.

Schoenen vullen

Goed, je bent heel pre
cies  

en iedereen krijgt e
venveel.

Klimmen/ klauteren

Uitmuntend, je neemt het 

voortouw op het dak
.

Muziek maken

Goed, je kan prachtige
 liedjes 

schrijven.

Algemene indruk

Jij zou best wel een
s de beste piet 

van Sinterklaas kun
nen worden.

Programma
Studio Pepernoot
vanaf 15 november iedere maandag, woensdag en vrijdag
10.00 uur – met herhaling ieder uur en in het weekend!

Intocht
Zaterdag 18 november
13.00 uur – muziek en vermaak op de loswal
13.30 uur – aankomst stoomboot 
14.00 uur – vertrek van de stoet richting het centrum
15.00 uur – welkom op bordes van oude Stadhuis op de Grote Markt 

Route (nieuw!): Boerenverdriet - Burgemeester Stulemeijerlaan –  
Steenbergsestraat - Fortuinstraat - Grote Markt

Sint's Muziekspektakel
Zondag 19 november
14.30 uur Stoelemat – gezellige muzikale show met de Pietenband,  
gratis entree

Kindervoorstellingen Theater de Maagd
Woensdag 22 november
13.00 uur – 14.30 uur – 16.00 uur – 17.30 uur – 19.00 uur
Kaartverkoop is op zondag 19 november aan de kassa’s van de Stoelemat, 
voorafgaand aan het Muziekspektakel, vanaf 13.30 uur.

De Pietenschool
Vrijdag 24 november t/m woensdag 29 november
Mollerlyceum – ingang Begijnhofstraat

Lampionnenoptocht
Vrijdag 1 december
18.45 uur – Pietenspel op Binnenplaats Markiezenhof
19.00 uur – vertrek lampionnenoptocht
19.45 uur – afsluiting samen met Sint en Pieten op het Thaliaplein
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Rapport van:
Bakpietje

Inpakken   
Ruim voldoende, vooral als je 
dit met bladerdeeg en spijs mag 
doen.

Rijmen
Bijna voldoende, we kunnen  
het vaak niet zo goed horen  
omdat je mond nog vol zit  
met pepernoten.

Schoenen vullen
Onvoldoende, het snoepgoed is 
meestal op voordat het in de 
schoentjes komt. 

Klimmen/ klauteren
Voldoende, klauteren gaat goed, maar 
door de schoorsteen lukt niet altijd. 

Muziek maken
Goed, je hebt een heerlijk gevoel 
voor ritme, dit komt waarschijnlijk 
doordat je vaak oefent op de potten 
en pannen.

Algemene indruk
Jij bakt de lekkerste pepernoten 
en deelt ze enthousiast uit aan de 
kinderen. Kinderen zijn blij om je 
tegen te komen. 

Uitgepakt6
5

Studio Pepernoot7

In uitgepakt kijken we mee  
in het leven van één van  
de Pieten. Deze keer  
met Rijmpiet.

Rijmpiet?…Jij bent toch Bodepiet? 
We hebben jou 3 jaar geleden al  
geïnterviewd toch?
Dat klopt als een bus,
maar nu heb ik een andere klus.
Bodepiet mocht ik nog maar twee 
jaar zijn,
dus nu ben ik al een jaar Rijmpiet, 
heel fijn!

Rijmpiet dus! Moest je daar-
voor nog terug naar school?
Wat denken jullie dan?
Dat je rijmen zomaar uit 
jezelf leren kan.

Zo moeilijk kan dat 
toch niet zijn, een 
beetje gedichtjes 
verzinnen?

Ho ho wacht eens even
als Rijmpiet heb je wel het streven, 
om originele rijmen te maken
waarbij je je hersenen moet laten 
kraken.
Zo simpel is dat niet,
dat kan heus niet iedere piet.

Wat leer je dan op school om de mooi-
ste gedichten te kunnen maken?
Om te beginnen,
moet je de moeilijkste woorden  
kunnen verzinnen.
Wat dacht je van trottoir
of vinden jullie dat soms raar?
Labyrint, 
dat rijmt op Sint.
Maneschijn, dyslexie en pyjama
daar rijm ik op zonder drama.
Dat moet je dus allemaal leren
kunnen jullie nu even voor mij  
applaudisseren?

We zijn onder de indruk! (luid applaus)
Stop nu maar ik word nog verlegen,
zo’n applaus heb ik nog nooit gekregen!

Je vroeg er toch zelf om…..
Zit me niet zo te plagen,
het was niet echt om applaus  
te vragen.  
Applaudisseren is gewoon een mooi 
rijmwoord
zoals jullie misschien al hebben  
gehoord.

Ja, zeker een prachtig woord! Mis-
schien een brutale vraag, maar zou 
je voor ons ook een mooi gedichtje 
kunnen maken? Met van die mooie 
woorden….
Nou, gedichtjes maken is mij te min 
Daarin heb ik echt geen zin.
Maar mooie zinnen vol rijmelarij 
daar maak ik graag wat tijd voor vrij
De woorden stromen al in mijn hoofd
het wordt een mooie rijm, beloofd!

Sint Nicolaas zat te denken,
wat hij de kinderen van  
Bergen op Zoom moest schenken.
Een pop, een letter, een mooi boek,
of misschien gezellig Sint op bezoek.
Samen met zijn Pieten,  
die horen erbij,
zwart van’t roet en zij aan zij.
Want het is pas echt een feest,
als de Sint met zijn Pieten is geweest.
Dat is voor elk kind een droom,
dus ook voor de kinderen  
uit Bergen op Zoom. 

Wauw, schud je dat zo uit je mouw?
He begin jij nou ook al met dichten? 
Je doet het zonder je broek op te 
lichten… 
Dan ben je een echt talent, 
als je zo uit je hoofd aan het  
rijmen bent!

Ja, zo kan het wel weer,  
tot de volgende keer!!

Als je alles wilt weten van de Pieten die Bergen op Zoom bezoeken, 
kijk dan naar Studio Pepernoot! Zijn zij al helemaal klaar voor het grote 
Sinterklaasfeest? Roos ontvangt ons in haar huiskamer, we kijken 
samen met haar naar alle leuke dingen die de Pieten bedacht hebben.  
Soms ook serieus hoor, wat dacht je van rijmen met Rijmpiet en  
knutselen met Knutselpiet. Dat is opletten geblazen!

Studio Pepernoot is er elke maandag, 
woensdag en vrijdag. De eerste 
aflevering is al op woensdag 15 
november. 

Scholen-dans-wedstrijd 
Hoofdpiet daagt alle scholen uit, 
om zich van hun meest swingende 
kant te laten zien. Maak met je 
school een leuke dans op een van de 
lievelingsliedjes van Sinterklaas. Stuur 

een filmpje  van de scholen-dans naar 
info@studiopepernoot.nl. Wie weet 
vallen jullie in de prijzen! Dat hoor je 
dan op school. Kijk op maandag 20 
november, dan kan het niet missen!

Studio Pepernoot is een 
samenwerking tussen Stichting 
Sint Nicolaas Bergen op Zoom en 
Zuidwest TV. 

Studio Pepernoot15 NOVEMBER T/M 5 DECEMBER iedere maandag, woensdag en vrijdag vanaf  10.00 uur   

op ZuidWest TV met herhalingen gedurende het weekend
en via www.studiopepernoot.nl 



Geen deukje 
of krasje 
meer te 
bekennen!

Marconilaan-Noord 63
4614 HB   Bergen op Zoom

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

www.autoschadeteam.nl



Intocht7

Hé, de Sint is weer in het land! 
Dat is voor alle kinderen het 
belangrijkste nieuws van deze 
dag en van de komende weken. 

Op de kade van de Theodorushaven, de loswal, 
net buiten het centrum, laat Sint Nicolaas 
zijn Pakjesboot 11 aanleggen. Mis het niet, de 
prachtige Stoomboot. Die komt met wel 100 
Pieten zwaaiend op het dek en onder luid  
ge-stoom-toet de haven binnenvaren. 

De intocht naar de binnenstad is een prachtige 
speelse en nostalgische stoet met veel Pieten 
en veel muziek.  Langs heel de route is volop 
plaats, om van dit plaatje te genieten (voor groot 
en klein!).  Ouders en kinderen trekken achter de 
stoet aan richting de Grote Markt.   
De burgemeester heet Sint Nicolaas welkom. 

Wie komt er alle jaren...

Route van de intocht:  
Van Gorkumweg 
Boerenverdriet
Burgemeester Stulemeijerlaan 
Steenbergsestraat 
Fortuinstraat 
Grote Markt
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Intocht

ZATERDAG 18 NOVEMBER

13.00 uur  vermaak op de loswal  

van de Theodorushaven 

13.30 uur aankomst stoomboot

14.00 uur vertrek van de stoet

15.00 uur ontvangst door de  

burgemeester op het Stadhuis   

Geen deukje 
of krasje 
meer te 
bekennen!

Marconilaan-Noord 63
4614 HB   Bergen op Zoom

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

www.autoschadeteam.nl



	

HEERLIJK AVONDJE

www.lambweston.eu

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

 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 

EVENEMENTENKALENDER
1 januari:

Hallo2018
6 januari:

Flat Out
7 januari:

Het Concertkoor
den Enghel

13 januari:
Nieuwjaarsreceptie van de parochie

den Enghel
14 januari:

Concert van Jacob Obrecht
20 januari:

Neuzebal

 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 

Dam 6 Zierikzee    

Tel. 0111 - 41 68 62  

Fortuinstraat 15 Bergen op Zoom  

Tel. 0164 - 25 24 45
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Restaurant · Hotel · Bruiloft · Borrel · Feest

Restaurant Grand Café Hotel

Grote Markt 2-3 · 4611 NR Bergen op Zoom
Tel: 0164 - 254000 · info@grandcafehoteldebourgondier.nl

www.grandcafehoteldebourgondier.nl



Rapport van:

Zoekpietje

Inpakken  
 

Voldoende, 
vooral goed

 in het 

vinden van 
de plakband

 tussen 

het inpakpa
pier.

Rijmen

Ruim voldoende, 
je zoekt va

ak de 

goede rijmwoorden.

Schoenen vullen

Voldoende, 
jij vindt de

 schoenen z
o-

dat andere 
pieten ze k

unnen vulle
n.

Klimmen/ klauteren

Goed, je bent
 erg snel i

n het vinde
n 

van de juis
te schoorst

een.

Muziek maken

Zeer goed, je
 vindt altijd

 de juiste 

toonhoogte 
en doet goe

d mee met 

de les.

Algemene indruk

Je doet alt
ijd goed je 

best. Op jou 

kunnen we 
rekenen, m

aar soms zijn 

we je ook w
el eens kwi

jt. Dan ben
 

je weer op 
speurtocht.

	

HEERLIJK AVONDJE

www.lambweston.eu

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

 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 

EVENEMENTENKALENDER
1 januari:

Hallo2018
6 januari:

Flat Out
7 januari:

Het Concertkoor
den Enghel

13 januari:
Nieuwjaarsreceptie van de parochie

den Enghel
14 januari:

Concert van Jacob Obrecht
20 januari:

Neuzebal

 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 
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Restaurant · Hotel · Bruiloft · Borrel · Feest

Restaurant Grand Café Hotel

Grote Markt 2-3 · 4611 NR Bergen op Zoom
Tel: 0164 - 254000 · info@grandcafehoteldebourgondier.nl

www.grandcafehoteldebourgondier.nl

Van alles te koop!
Zoek je nog een leuke button om je Pietenmuts te versieren of steel 
jij straks de show in een t-shirt van Studio Pepernoot?
Kom maar eens kijken in het winkeltje van de Sint 
Bij alle activiteiten op het programma van  
de Sint kun je daar de leukste Sint en Piet  
hebbe-dingen kopen.

Pietenschool-rugzak
Kom je naar de Pietenschool? Daar hoort  
een unieke Pietenschool-rugzak bij.  
In allerlei leuke kleurtjes en gevuld met  
verrassende schoolspulletjes. 

De CD “Trippel Trappel”
Thuis lekker meezingen en dansen met de allerleukste Sinterklaas 
liedjes? Zorg dan dat je de CD ‘Trippel Trappel’ 
in huis hebt. 

Kijk ook op www.sintboz.nl
voor verkooppunten  
in de stad. 

Sint’s Muziekspektakel9

Handjes in de lucht  
en zing maar mee! 

9

Sint Nicolaas komt natuurlijk ook 
nog even luisteren. Of hij kan zingen? 
Euhhh, dat is de vraag. Maar natuurlijk 
spreekt hij graag even met de 
kinderen. En na de show is hij in de 
zaal. Tijd voor de allerleukste foto-
momentjes, die de papa's en mama's 
zelf mogen maken.

Kom maar gauw, het is zo gezellig.

De kaartverkoop voor de Kinder-
voorstellingen is buiten aan de kassa’s 
van de Stoelemat vanaf 13.30 uur.  

Op het podium staat de Pietenband… 
live muziek van Pieten op trompet, 
saxofoon, gitaren en de drums en 
natuurlijk de Zangpieten. Dit jaar is het 
niet zomaar een podium, dit jaar is het 
een ware ‘catwalk’.  Voor iedereen is er 
dus een plekje vlakbij de Pieten. Da’s 
leuk en ook een beetje spannend!

Met Hoofdpiet Pedro als de 
presentator weten we zeker dat 
er geen een liedje over geslagen 
wordt. De Zangpieten maken het alle 
kinderen weer reuze naar hun zin. 
Zoekpiet komt zingen en wist je dat 
Knutselpiet óók mooi kan zingen. 
En Bedenkos, die blijkt ook nog te 
kunnen …. dansen. Dans je mee?

Sint’s Muziekspektakel 

ZONDAG 19 NOVEMBER

Evenementenzaal de Stoelemat  

13.30 uur: zaal open

14.30 uur: aanvang Muziekspektakel

Toegang gratis

Bij Sint’s Muziekspektakel trakteren de Pieten de kinderen op de 
leukste muzikale show! Feestpiet Jojo neemt de opening voor zijn 
rekening. Hij maakt er een feestje van zoals niemand anders dat doet. 
En dat is mooi, dan zijn we gelijk met zijn allen in de stemming, om te 
gaan zingen en te dansen!

INTOCHT

7,50

4,-



Pietenschool

Pietenschool 24 T/M 29 NOVEMBERMollerlyceum, ingang Begijnhofstraat
Kaartjes à 5,-- te koop bij binnenkomst 
aan de kassa. Voor de openingstijden,  kijk op www.sintboz.nlAlleen contant betalen

10

Sint Nicolaas komt dit jaar niet helemaal zonder 
zorgen naar Bergen op Zoom. Zoekpiet en Roos 
zijn een beetje geschrokken toen ze na een jaar 
terugkwamen in onze stad. Zij zagen zoveel 
nieuwe huizen; op de Vijverberg, de Kaai, de Kiek 
en in Halsteren. En natuurlijk nog alle lieve nieuwe 
kindertjes, de liefste baby’s.

Zou hij wel genoeg gediplomeerde Pieten bij zich 
hebben, dat is wat hij zich afvraagt. Het zijn immers 
heel veel extra daken én schoorstenen die gevuld 
moeten worden met cadeautjes.  
Piet zijn is een vak apart, dat doe je niet zomaar 
even. Nou kent de Sint de kinderen uit Bergen op 
Zoom heel goed en weet hij dat ze heel slim, lenig 
en sterk zijn. Hij heeft er alle vertrouwen in, dat zij 
met een aantal Pietenlessen ook echte Hulppieten 
kunnen worden.

En voor het geven van die Pietenlessen opent 
Sint Nicolaas de Pietenschool in Bergen op Zoom. 
De Pietenschool is op een echte school, het 
Mollerlyceum. De Pieten ontvangen je in hun klas 
en in kleine groepjes geven ze je de leukste lessen. 

Je leert er alleen maar leuke dingen. Alles wat een 
Piet moet kunnen? Ja, alles!  Alles over speelgoed, 
wat is leuk voor wie en hoe werkt het? Over daken 
lopen en in schoenen mikken. Rijmen en rekenen, 
zodat iedereen evenveel krijgt. Een les in de route 
zoeken en de juiste weg vinden. En nog veel meer.

Je krijgt geen huiswerk, wel je Pietendiploma! 
Dat ligt voor je klaar, in de werkkamer van Sint 
Nicolaas... En daarna is het diploma-feest.  
Samen nog even wat drinken en een feestje vieren.

Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom



Pietenschool

11

Zoekplaat
Het is een vrolijke boel in de klas, iedereen is druk bezig.  
Een beetje te druk misschien, want er is geen Piet  
die nog op Sint Nicolaas let. Kan jij vertellen wat  
alle Pieten aan het doen zijn?  

Kan je ook tellen hoeveel Sint-knutsels voor het raam  
al klaar zijn en misschien zelfs hoeveel gestrooide  
oefen-pepernoten er op de grond liggen?



Pakjessponsors8Haans Advocaten 
Bergen op Zoom BV

Joulehof 10
www.haansadvocaten.nl

Hermes Fietsen
Antwerpsestraatweg 25-27

www.hermespassievoorfi etsen.nl

*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

Media & Eventsupport
]Poortweg 19 

 www.media-eventsupport.nl

Autobedrijf Swagemakers
Oude Moerstraatsebaan 50

www.autobedrijfswagemakers.nl

Autobedrijf Van Dorst
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

Auto R.O.B.
Zuidzijde Haven 41a

www.autorob.eu

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

Dietvorst Feestartikelen
Bosstraat 14

0164 - 236 779

Bosters Uitzendbureau BV
Lindebaan 11

www.bostersuitzendbureau.nl

Cadi Fiscale en Admini-
stratieve Dienstverlening

Van Aldegondebaan 7-1 
06 - 46 96 23 30

Basaran Autoschade
Calandweg 27/M

www.basaranautoschade.nl

Ristorante Napoli
Kerkstraat 10

www.napolibergenopzoom.nl

SalarisHuys VOF
Vijfhuizenberg 50, Roosendaal

www.salarishuys.nl

Autorijschool Verkaart Lesgo
info@sghpverkaart.nl

06-52348175

Hair Lounge
Rembrandtstraat 5

 www.hairlounge.expert

Bruijnzeel Keukens
Drebbelstraat 7

 www.bruijnzeelkeukens.nl

Coiffure Karianne
Gripkeshof 37 - Halsteren 

0164-687098

Café ‘t Slik 
Steenbergsestraat 40

 0164-235890

JMR Auto BV
info@vankaamautoverhuur.nl

Van Opstal Grosfeld 
Makelaars BV

Westersingel 4
www.vanopstalgrosfeld.nl

Van Terheijden Groep BV
Laageinde 6

www.vanterheijden.com

VEKO Verpakkingen
Industrieweg 9 Halsteren
www.vekoverpakkingen.nl

Bouwgroep De Nijs-Soffers
0164 - 660000 

www.bouwgroepdenijssoffers.nl

MetLievde
Blokstallen 2B - Bergen op Zoom

06-51618091

Lindhout Schilder-Vastgoed 
Onderhoud

Ravelstraat 155 - Bergen op Zoom
www.lindhout.nl

Ron’s Warmte
www.ronswarmte.nli



Bij de voorbereidingen van de Kindervoorstellingen van 
Sint Nicolaas werkt Stichting Sint Nicolaas samen met het 
Cultuurbedrijf. Greetje Dietvorst werkt als docent Klassiek 
Ballet en Moderne Dans bij het Cultuurbedrijf. Ze vertelt over 
haar danslessen aan de Pieten …

“Al tien jaar werk ik bij het Cultuurbedrijf. Dit jaar had 
ik de eer, om een bezoekje aan de Pietenschool te 
mogen brengen. Ik heb nog nooit zulke bijzondere 
leerlingen gehad en zo’n gezellige school gezien. 
De Pieten hebben hard gewerkt, wel drie dansen 
hebben we ingestudeerd. Een swingende dans, 
een rustige dans en iets heel grappigs. De Pieten 
kunnen alles, ze hebben talent. Ook de 
nieuwe Danspietjes! Kom je kijken naar de 
Kindervoorstellingen. De Pieten zijn een 
beetje zenuwachtig, maar ze hebben er zin 
in. En ik vond het een super toffe ervaring er 
samen met hen aan te werken.”

Rapport van:

Rijmpietje

Inpakken   

Voldoende, de naam die je op het 

pakje schrijft, hoeft
 niet op rijm.

Rijmen
Uitmuntend! Wat kan jij prachti-

ge rijmwoorden bedenken. 

Schoenen vullen

Bijna voldoende, je ne
emt er  

echt de tijd voor. 

Klimmen/ klauteren

Voldoende

Muziek maken

Goed, liedjes schrijven
 is een  

sterke kant van je.

Algemene indruk

Je bent een vrolijke
 enthousias-

te piet. Zorg wel voor voldoen
de 

nachtrust, misschien dat je dan i
ets 

sneller gaat werken.
 

Al op de Grote Markt is te zien, dat er 
in Theater de Maagd iets gaande is. 
Kinderen en hun ouders staan nog 
even te wachten. Maar natuurlijk zijn 
er Pieten die buitenspelen en die hen 
goed weten te vermaken. Eenmaal 
binnen wordt het alleen maar span-
nender. Nog even en dan gaat het 
doek open. Een uur lang is er met 
Sint en zijn Pieten een leuk verhaal te 
beleven. 

Boeven op de Pietenschool

Sint heeft meer Pieten met een Pieten-diploma nodig. Hij kan 
wel wat extra hulp gebruiken. Daarom heeft hij de Pietenschool 
geopend in Bergen op Zoom. Hij doet een speciaal verzoek aan alle 
kinderen uit de stad, om Hulppiet te worden. Maar er zijn slechts 
twee knapen, die zich aanmelden voor de Pietenlessen. Toch 
vreemd, kan Sinterklaas niet meer op de kinderen uit Bergen op 
Zoom rekenen? Dit lijkt niet pluis én dat is het ook niet! We hebben 
hier met boeven te maken. Ze hebben wel zin in al die cadeautjes 
in de pakjeskamer en ze maken een plannetje. Het lijkt erop dat 
het gaat lukken. Zouden zij met zijn twee echt al die cadeautjes 
krijgen? De Pieten raken helemaal in de war van de boeven.  
Gelukkig weet Sint Nicolaas wél raad met de boeven.  

O, o, o waar zouden de Pieten zijn zonder de Sint...

Spannende avonturen
tijdens de kindervoorstelling

Kindervoorstellingen0

13

Kindervoorstellingen WOENSDAG 22 NOVEMBERTheater de Maagd 13.00 / 14.30 / 16.00 / 17.30 / 19.00 uur
Kaarten à 6,-- zijn te koop op zondag 19 november 

om 13.30 uur aan de kassa van de Stoelemat. Max. 4 kaarten per persoon.Alleen contant betalen.

In co-productie met het Cultuurbedrijf 

Rekent
op jou!op jou!

De Kindervoorstellingen zijn bijzonder 
afwisselend met allerlei kleurrijke en 
zelfs imposante decors. Veel Pieten 
in allerlei kostuums en met natuurlijk 
muziek,  liedjes en dans. Eigenlijk is 
het als een musical. De voorstellingen 
komen in samenwerking met het Cul-
tuurbedrijf tot stand. Zo is er heel veel  
aandacht, om goed theater maken. 
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen het ver-
haal goed volgen en zullen genieten 
van het begin tot het einde.  
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Bouwgroep De Nijs-Soffers
0164 - 660000 

www.bouwgroepdenijssoffers.nl

MetLievde
Blokstallen 2B - Bergen op Zoom

06-51618091

Lindhout Schilder-Vastgoed 
Onderhoud

Ravelstraat 155 - Bergen op Zoom
www.lindhout.nl

Ron’s Warmte
www.ronswarmte.nli
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GOES • LANGE KERKSTRAAT 31 • 4461 JG • TEL 0113 - 269005

WWW.DENBOERSCHOENMODE.NL • INFO@DENBOERSCHOENMODE.NL

Sinterklaas kapoentje...
gooi wat in mijn schoentje!

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

Mooi bij Ronnie
Korte Parkstraat 11 

 www.mooibijronnie.nl

Timmermans Administratie 
Advies Kantoor

www.timmermansadministratie.nl

Korex Benelux
www.korexbenelux.com,

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

Café de Schorre
Steenbergsestraat 40

 0164-235890

Bloemenatelier de Tulp
Halsterseweg 299
0164 - 23 55 20

ViaViela Bergen op Zoom 
Gastouderbureau

Blokstallen 2B
www.viaviela.nl

Pakjessponsors8

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.

Wij pakken uit
      voor de Sint!

Ontwerp en

realisatie van:

Posters

Website

Vlaggen

Buttons

T-shirts

CD hoesje

Programma’s

Lespakketten

Sinterklaaskrant

Toegangskaarten

en nog veel meer...

Vanaf 15 decemer is ons nieuwe adres:
Williamstraat 8, 4611 CN  Bergen op Zoom
 T 0164 211280  E studio@page-poster.nl

www.page-poster.nl
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Rapport van:

Knutselpietje

Inpakken   

Uitmuntend! Zoals jij met een 

schaar en plakband o
verweg kan 

zijn er maar weinig. 

Rijmen
Voldoende, hier mag je je best 

wat meer in verdiepen. 

Schoenen vullen

Goed, je maakt prachtige strikk
en 

in de veters nadat j
e de schoen  

hebt gevuld.  

Klimmen/ klauteren

Bijna voldoende, laat d
it maar 

aan anderen over.

Muziek maken

Goed, je hebt een mooie stem, 

misschien moet je hier iets 

mee gaan doen!

Algemene indruk

Als we een cijfer moesten geven 

voor het maken van prachtige k
nut-

sels zou je een uitm
untend krijgen. 

Jouw kunstwerken z
ijn echte parel-

tjes. Maak gebruik v
an je talent.

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

Lampionnenoptocht0
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Sint welkom in  
de Lievevrouwenparochie

Gezinsviering op zondag 3 december
Op de laatste zondag voor zijn vertrek naar Spanje, vieren we de verjaardag 
van Sint Nicolaas in de Lourdeskerk. In deze speciale gezinsviering komt 
Sint Nicolaas op bezoek en hij brengt altijd een paar van zijn Pieten mee. Het 
belooft weer een verrassend samen zijn te worden met de Goedheiligman.

Bezoek aan de Pastorie op maandag 4 december
Pastor Paul Verbeek draagt de Sint een warm hart toe en heeft hem  
gevraagd, om op bezoek te komen in de pastorie aan de Burg.  
Stulemeijerlaan. De Sint heeft al laten weten dat hij komt.  
En ook alle kinderen mogen langs komen, om de Sint een hand te geven  
of een liedje voor hem te zingen of een geheimpje te verklappen…  
dat kan nog net. Twee dagen later vertrekken de Sint en zijn Pieten weer. 
Vanaf 15.30 uur staan de deuren open tot 17.30 uur. Dus kom maar eens 
kijken!

Voordat de stoet vertrekt, vinden we 
de Pieten op de binnenplaats van het 
Markiezenhof. Het is bijna 5 december. 
Rijmpiet vraagt zich af of de Pieten 
het rijmen goed onder de knie hebben 
na alle lessen op de Pietenschool. Ze 
moeten het maar eens laten horen …. 
Het wachten is nog op Sint Nicolaas. 
En als hij op zijn schimmel Amerigo de 
binnenplaats van het Markiezenhof 
binnen gereden komt, heb je gelijk het 

meest sprookjesachtige plaatje van het 
Sinterklaasfeest te pakken. Heel veel 
lichtjes en het prachtige decor van onze 
historische stad.

Laat je in de lampionnenoptocht verras-
sen door de kleine en grote muzikanten 
uit de orkestjes die je in de winkelstra-
ten tegenkomt. Op het Thaliaplein, aan 
het einde van de route, klinkt het laatste 
liedje. Het is al laat, naar bed!

Met je lampion 
           op pad!

Lichtjes,lichtjes en lichtjes. Broertjes, zusjes, vriendjes,  
vriendinnetjes, papa’s en mama’s. Muziekpieten, Pieten  
en nog meer Pieten. De lampionnenoptocht trekt  
als een lange feestelijke sliert door de binnenstad.  
Iedereen mag aansluiten, breng een lampion mee! Lampionnenoptocht 

VRIJDAG 1 DECEMBER

18.45 uur: Aanvang op de Binnenplaats  

Markiezenhof

20.00 uur: Apotheose Thaliaplein



Naam: ............................................................................................................................................................................................

Leeftijd: ......................................................................................................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................................................................................................

Tel.: .......................................................................................................................................................................................................

Kleur deze tekening zo mooi mogelijk in. Vul je naam, leeftijd, adres en telefoon nummer in. De tekening kun je 
tot uiterlijk 1 december 2017 inleveren bij Jumbo de Parade, Burg. Van Hasseltstraat 1 of Jumbo het Kompas, 
Vogelaar 29 in Bergen op Zoom.
Onder de inzenders worden een aantal leuke prijzen vergeven door Sinterklaas!

Jumbo, Bergen op Zoom, Burg. van Hasselstraat 1, Vogelaar 29
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Knutsel een Pietenmuts
Bij een echte Hulppiet hoort een allermooiste 
Pietenmuts, eentje die mooi versierd is. Je vindt hier 
allerlei ideetjes. Kleur het in en knip uit. Of verzin je 
eigen Pietenmuts-versiering. Handig  
om steviger papier te gebruiken. 

Een Pietenmuts zelf maken is ook niet zo moeilijk. 
Maak een strook papier op maat voor jouw hoofd.   
Met crêpepapier maak je een mooie bolle muts.  
Niet het crêpepapier vast aan de strook (vraag papa  
of mama om hulp!). 

Neem je Pietenmuts mee naar de 
Kindervoorstelling.

En zo kan  
het eruit zien!

Naam: ............................................................................................................................................................................................

Leeftijd: ......................................................................................................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................................................................................................

Tel.: .......................................................................................................................................................................................................

Kleur deze tekening zo mooi mogelijk in. Vul je naam, leeftijd, adres en telefoon nummer in. De tekening kun je 
tot uiterlijk 1 december 2017 inleveren bij Jumbo de Parade, Burg. Van Hasseltstraat 1 of Jumbo het Kompas, 
Vogelaar 29 in Bergen op Zoom.
Onder de inzenders worden een aantal leuke prijzen vergeven door Sinterklaas!

Jumbo, Bergen op Zoom, Burg. van Hasselstraat 1, Vogelaar 29



	

Groot in kleinschalige opvang! 
Al het beste van kinderopvang onder één dak 

Ravelstraat 10 -12  Bergen op Zoom 

 Atelier    Fournituren    Handwerken    Naaimachines    Quilten     Atelier    Fournituren    Handwerke
n 

   
Q

ui
lte

n

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:

Bakkerij 
‘t Croissantje

Korenmarkt 12   
4611 RD  Bergen op Zoom  

Tel: 0164 - 237864

De 
bakker 
die zelf 

elke dag 
vers bakt

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 88Brasserie

Dat het weer een gezellig 
Sinterklaasfeest 
mag worden!

ENJOY!

Praxis Bergen op Zoom 
Burgemeester van de Laarstraat 13

elke zondag 

open
10-17 uur 

SABIC IN BERGEN OP ZOOM 

WAAR IS JOUW SPEELGOED 
VAN GEMAAKT?
SABIC is in de wereld een vooraanstaand 
producent van thermoplastische kunststoff en. 
Een van de belangrijkste productiefaciliteiten 
in Europa, bevindt zich in Bergen op Zoom. 

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



Voorleesverhaal0
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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.

Opgesloten

Wat zijn het eigenlijk voor papieren die hier liggen? Eens even kijken hoor. 
‘Antwerpsestraat, Bosstraat, Cromwielstraat, Dubbelstraat, Engelsestraat, ...’ 
Het lijkt wel alsof het A en B en C en, ja hoor, hier staat het: ‘Zet de straten in 
de volgorde van het A-B-C.’ Nou, dat is goed gelukt, volgens mij. En wat staat 
hier nou toch? ‘1 pakje + 2 pakjes = 5 pakjes.’ Huh? Is dat zo? Even tellen: 1 
+ 2 = 3. Ja, dat moet toch 3 zijn? Fout! Ik zal die rode pen eens pakken. Zo, 
een streep door de 5! En dit, even goed lezen: ‘Sint komt alteid te laat thuis.’ 
Hmm, volgens mij klopt dat ook niet. ‘Sint komt alteid...’ Met een kippen-ei, 
ja, dat is goed. Och, natuurlijk, het moet ‘alteit’ zijn, met een –t en niet met 
een –d, domoor! Hé, wat staat daar? ‘Geef Eef even een zeef en Fleur een 
deur met geur.’ Wat een onzin versje, maar het is wel grappig. Een krul, goed 
gedaan!

Oei, wat hoor ik daar? Een hoop gestommel en een boel gelach en gegil. 
“Rustig aan, Pietje Pedro!” Dat lijkt wel de stem van... “Op je eigen 

stoel gaan zitten, Tekenpiet. En niet zo duwen, Zoekpiet!” Ja, 
dat is de stem van Hoge-Pief-Piet. Wat een drukte ineens 

hier naast dit donkere kamertje! Joehoe! Laat me er 
eens uit! Dat hoort natuurlijk niemand met al dat 

lawaai. “Zeg, euh, Hoge-Pief-Piet, hebt u de proef-
werken van gisterenmiddag al nagekeken?” Dat 
is Bedenkos, kan niet missen! “Nee, Bedenkos,” 
zegt Hoge-Pief-Piet, “ik moest vannacht het dak 
op. Niet aan toegekomen dus.” Wat een flauwe 
smoes zeg, alle Pieten moesten vannacht toch 
het dak op... “Maar als jullie nu heel stilletjes gaan 
lezen in ‘Het Boek van Sinterklaas’, dan zal ik jullie 
proefwerken snel nakijken.”

Hela, ojee, wow, wat gebeurt er?! De hele kamer 
gaat ervandoor! Help, o nee, klabam! Au, met 
m’n kop tegen de muur. Maar, hé, het donkere 
kamertje heeft ineens geen plafond meer. En 
het is super licht. Dat is fijn! O help, een nieuw 
gevaar, een grote hand komt steeds dichterbij 
en wil mij pakken! Rennen! Snel, hop, ik spring 
op de muur van het kamertje. En hop, woei, naar 
beneden de diepte in. Oei, waar ben ik nou toch? 
Ik geloof dat ik, ja, nu zie ik het: ik ben in de Pie-

tenschool!

Hoge-Pief-Piet heeft de papieren uit het donkere kamertje gepakt. “Hé, dat 
is gek!” roept hij. “Ik weet toch zeker dat ik jullie proefwerken nog niet heb 
nagekeken. Maar er staan wel allemaal krullen op. En strepen door de goede 
fouten. Ik snap hier niks van...” Nou, ik wel, want ik zat opgesloten in de la van 
het bureau van Hoge-Pief-Piet!

Daar zit ik dan, opgesloten in een donker kamertje. Geen idee wat ik hier doe. Ik 
weet ook niet hoe ik hier terecht gekomen ben. En ik weet nog minder hoe ik hier 
uit moet komen. Roepen heeft geen zin, niemand die me hoort. Ja, ze horen hoog-
uit wat gepiep. Dat is het enige geluid dat ik kan maken als kleine huismuis van 
Sint Nicolaas. Trouwens ik kan ook heel goed praten, maar niet iedereen verstaat 
dat. En knagen en knarsetanden, dat kan ik als de beste. Vooral als ik een lekker 
stuk kaas voor mijn neus vind... Maar in dit donkere kamertje is hele- maal 
geen kaas te vinden. Niks te zien hier. 

Dus ja, hier zit ik nu. Helemaal alleen. Niemand die me 
komt redden. Volgens mij is er niet eens iemand in de 
buurt. Ik heb al urenlang niets gehoord. Zo stil hier. En 
het is vooral donker, zo donker als de nacht, wan-
neer ik met Sint Nicolaas op pad ga over de da-
ken. Als alle straatlantaarns uit zijn en de maan 
en alle sterren al liggen te slapen. Dan komen wij 
bij jullie over het dak gelopen. Niemand die ons 
ziet en niemand die ons hoort. En dat is maar 
goed ook, want als je ons wél zou zien, zou je 
misschien óók wel het dak op willen klimmen. Niet 
doen hoor, dat is levensgevaarlijk! Superhoog, 
heel glad en het is pikke-, pikkedonker ’s nachts. 
Daarom neem ik altijd mijn kleine minimuizen-
zaklantaarntje mee. Dat is een heel handig ding 
hoor. Als we dan echt niks meer zien en Sint 
Nicolaas mij vraagt waar we zijn, dan pak ik ‘m 
uit mijn jaszak en dan schijn ik in het rond, naar 
links en naar rechts, van de ene schoorsteen 
naar de andere en dan...

Tjee, dat ik daar niet eerder aan heb gedacht! Dat had 
je toch wel even kunnen zeggen? Mijn minimuizenzaklantaarntje zit 
natuurlijk gewoon hier in mijn jaszak! Even kijken... ja, zie maar eens wat een licht! 
Nu kan ik op verkenning, ha ha! Eens zien of hier ergens een stukje kaas ligt. Nee, 
hier niet. Daar misschien? Een broodkruimeltje! Nou, da’s ook lekker. O jeminee, nu 
zie ik het pas. Ik dacht al de hele tijd: wat kraakt er toch onder mijn pootjes? Het is 
een hele stapel papier! Daar kruip ik even tussendoor, zo, om achterin dit kamertje 
te kijken of er iets te eten te vinden is. Nog twee kruimeltjes. Meer niet... Ook geen 
raam en geen deur. Au, o, ik struikel. Boem! Wat ligt hier nou toch op de grond? Hé, 
een pen. Dat is een mooie: een rooie!
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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

Rapport van:

Bedenkos

Inpakken   

Goed, je pakt erg nau
wkeurig in.  

Rijmen
Ruim voldoende, maar het hoeven 

niet altijd vieze woo
rden te zijn 

waar je mee rijmt.

Schoenen vullen

Goed, handig ook de a
utomatische 

schoenenvuller die je
 hebt gemaakt. 

Klimmen/ klauteren

Bijna voldoende, soms zitten je  

benen in de knoop, b
lijf je oefenen?

Muziek maken

Ruim voldoende, je doet e
nthousiast 

mee, maakt van elk liedje e
en feest 

met zelf verzonnen g
ebaren!

Algemene indruk

Iedereen in de klas 
werkt graag met 

je samen, jij kunt verzinne
n, testen 

en uitvinden als de 
beste. Kijken 

naar jouw toneelstuk
jes laat de hele 

klas lachen.

	

Groot in kleinschalige opvang! 
Al het beste van kinderopvang onder één dak 
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Voor de leukste surprises
komt Sint Nicolaas altijd
even langs bij:

Bakkerij 
‘t Croissantje

Korenmarkt 12   
4611 RD  Bergen op Zoom  

Tel: 0164 - 237864

De 
bakker 
die zelf 

elke dag 
vers bakt

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 88Brasserie

Dat het weer een gezellig 
Sinterklaasfeest 
mag worden!

ENJOY!

Praxis Bergen op Zoom 
Burgemeester van de Laarstraat 13

elke zondag 

open
10-17 uur 

SABIC IN BERGEN OP ZOOM 

WAAR IS JOUW SPEELGOED 
VAN GEMAAKT?
SABIC is in de wereld een vooraanstaand 
producent van thermoplastische kunststoff en. 
Een van de belangrijkste productiefaciliteiten 
in Europa, bevindt zich in Bergen op Zoom. 

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



ENJOYLIFEScholenmarkt:
13 en 20 november
Kennismaken met  scholen uit de regio. Voor ouders.

Open Dag:
27 januari van 10.00 – 14.00 uur
Sfeer proeven op het Mollerlyceum. Voor  leerlingen 
en ouders.

Doemiddag:
31 januari van 13.30 – 16.00 uur
Een middag in de school, meedoen op het
 Mollerlyceum. Voor groep 8 leerlingen.

Walk In:
29 januari t/m 2 februari
Gewoon even  binnen lopen en het Mollerlyceum van
alle dag ervaren. Voor  leerlingen en ouders.

Bolwerk Zuid 168
Bergen op Zoom
Telefoon: 0164-241550
info@mollerlyceum.nl

Oooo…
kom maar eens kijken


