
Sinterklaasfeest Bravis Ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom, 19-11-2016 
 
Vandaag was het weer zover. De sinterklaasviering voor de kinderen van het personeel van 
het Bravis Ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom. 

 
Alle voorbereidingen waren weer uit de kunst uitgevoerd, 
met zelfs een nieuw, eigen decor! 
Ruim 100 kinderen werden dit jaar weer verwacht in de zaal 
van de revalidatieafdeling. Zouden ze allemaal wel komen 
en het belangrijkste....zou de Sint dit jaar weer komen met 
zijn Pieten. Nadat de kinderen mooi aangekleed waren 
gearriveerd, de meesten voorzien van een mooie gekleurde 
tekening werden de eerste Pieten gesignaleerd.  

 
Rond de klok van 14:00 uur werd de middag geopend door 
Ontvangstpiet Sabrino. Vorig jaar was er een 
pietentalentenshow gehouden, Piet 2 zoekt Piet 3.  
( P2 zoekt P3 )  
Toen deze club compleet was hadden ze daarna een liedje 
gemaakt: “Welkom Sinterklaas”.  Dit liedje werd dit jaar ook 
opgedragen aan Sinterklaas tijdens de intocht van Maassluis. 
Hier was Ontvangst Piet helemaal gelukkig mee en vond het 
gezellig om dit liedje ook bij Bravis voor de Sint op te dragen. 
Alle kinderen deden enthousiast mee. 
Nadat de kinderen weer waren gaan zitten kwam Pédro ten 
tonele samen met Zorgpiet. Zorgpiet was aan het uitzoeken of 
er ook eens gezond snoepgoed uitgedeeld kon worden. 
Pédro heeft een goed idee: hij belt naar de conciërge, bedenken van speciale machines is 
een hobby van de conciërge, en Pédro vraagt aan hem of hij dit jaar misschien zou willen 
helpen met een gezonde snoepgoedmachine. De conciërge zegt er eens over nadenken. 
Verder wil Zorgpiet graag onderzoeken hoe fit de Pieten dit jaar zijn. Het is toch belangrijk 
voor een Piet om fit te zijn. Ze wilde Pédro onderzoeken maar dat zag hij niet zo zitten.       
Hij moest heel nodig om boodschappen! Zorgpiet wil nu natuurlijk ook heel graag weten hoe 
fit de kinderen dit jaar zijn. Om dit uit te testen doen de kinderen samen met de ontvangstpiet 
en hulpouders de Puinguindans. 

 
Nadat alle kinderen goed hun best hebben gedaan bij 
de Puinguindans wil 
Zorgpiet ook van Pédro weten of zijn reflexen goed zijn. 
Ook daar is Pédro niet zo van gediend en probeert hier 
weer onder uit te komen. Maar Zorgpiet laat zich niet 
wegsturen. Ze gaat even naar de gang waar haar 
koffertje staat, daar zit een hamertje in.                          
Een speciaal hamertje. Pédro mag van Zorgpiet alvast 
in de stoel plaatsnemen van de Sint. 
 

Op dat moment gaat de deur open.....tik, tik zo op de schouder van Pédro.  
Hij kijkt om, niemand. Weer tik, tik op zijn schouder....en ja...daar is Grapjespiet. 
De leukste, de liefste, de slimste. Ook zij is dit jaar weer mee naar Bergen op Zoom  
gekomen. Maar nog steeds geen Zorgpiet met de reflex hamer te zien. 



Grapjespiet verteld dat ze de hamer heeft zien liggen en gaat weg om deze te halen. 
Daar is Zorgpiet weer, met haar koffertje. Maar wat blijkt....er zit geen hamertje in. 
Waar is die hamer toch gebleven....Dan komen Mientje en Fientje, de twee bakkers binnen. 
Ze zijn een beetje in paniek. Wat blijkt....ze zijn de zak met snoepgoed kwijt!!  
Hoe moet dat nu?  
Op het moment dat Fientje, Zorgpiet en Pédro willen gaan zoeken komt Grapjespiet binnen 
met de hamer. Ze heeft een opblaashamer gevonden om zo de reflexen van Pédro te testen. 
Na dat de reflexen “getest” zijn gaan ze op zoek naar het snoepgoed. 
Mientje blijft alleen achter, maar raakt al snel in gesprek met de conciërge die zojuist binnen 
komt. De conciërge is een handige man die veel kan maken. 
Hij heeft een ontwerp gemaakt van een soort machine waar Zorgpiet omgevraagd heeft.  
Een machine voor gezond snoepgoed. 
Hij gaat alvast maar beginnen om die 
machine in elkaar te zetten. Het kan 
misschien geen kwaad nu ze een zak 
snoepgoed kwijt zijn. Nu iedereen bezig is 
met het zoeken naar het verdwenen 
snoepgoed en het maken van een  
snoepgoedmachine komt Sinterklaas 
binnen met Zorgpiet. Gelukkig heeft de 
Goedheiligman wederom dit jaar het 
Bravis Ziekenhuis gevonden.   
 
 
Zorgpiet is er nog steeds van overtuigd dat niet alle Pieten even fit zijn dit jaar.  
Daar is Grapjespiet weer. Zij hoort wat Zorgpiet zegt en laat aan Sinterklaas weten dit jaar 
super fit te zijn. Zorgpiet legt uit wat voor testjes er gedaan moeten worden om te kijken of de 
Pieten dit jaar fit zijn. Grapjespiet weet dat Pédro het niet leuk vindt om deze testjes te doen 
en ze roept hem! Pédro hoort van Zorgpiet wat nu de bedoeling is over de fit test. Grapjespiet 
wilt er als een haas vandoor voor een middagdutje maar daar steekt Sinterklaas een stokje 
voor. Ook Grapjespiet moet laten zien hoe fit ze is. Met het liedje: hoofd, schouders, knie en 
teen, wordt de fitheid van iedereen getest, zo ook die van de kinderen in de zaal. 
Nadat iedereen fit is bevonden gaan Pédro en Grapjespiet toch hun middagdutje doen. 
Zorgpiet gaat al haar gegevens die ze heeft gekregen van de testjes uitwerken in haar 
kantoor. Mientje en Fientje zijn echter nog steeds een beetje in paniek vanwege het 
verdwenen snoepgoed. 
Ze vragen aan Sinterklaas om mee te gaan naar de bakkerij zodat ze aan hem kunnen laten 
zien wat het probleem is. 
 
******* 

 
Daar is de conciërge weer. Hij heeft een 
machine gemaakt. En wat voor 1.  
Een computergestuurde machine. Aan de ene 
kant van de machine gaat het gezonde erin, 
en aan de andere kant van de machine komt 
het er als snoepgoed uit. Mientje en de 
conciërge proberen het uit. Eerst gaan er 2 
wortels in......even wachten.....en ja 
hoor....daar is het lekkere gezonde 



snoepgoed. Ontvangstpiet mag als eerste proeven. Hmmm..... lekker zegt ze.  
Maar ze geeft wel toe dat de kruidnoten, de pepernoten en de tum tummetjes toch lekkerder 
zijn. Mientje en de conciërge proberen nog wat gezonds.  
Nu een halve meloen. Even wachten....en ja hoor daar is het gezonde snoepgoed van 
meloen. Dan wilt de conciërge nog iets gezonds proberen. SPRUITJES. De kinderen in de 
zaal vinden het geen goed idee. Toch doet hij de spruitjes in de machine, maar dan....uit de 
machine komt rook, het rode zwaailicht gaat branden en de machine rammelt.  
Dit gaat niet goed. Helaas....de machine is stuk....Dan toch maar hopen op het vinden van de 
zak met ouderwets strooigoed. Fientje is tussentijds gelukkig nog steeds gehaast op zoek 
naar de zak met snoepgoed. Ze heeft overal nagevraagd en gezocht maar niemand in het 
Bravis Ziekenhuis heeft de zak gevonden. 
Mientje, Fientje en de conciërge brengen de machine weg en gaan dan gezamenlijk nog 
eens goed zoeken naar de zak met het verdwenen snoepgoed. 
 
Sinterklaas en Zorgpiet komen weer even bij de 
kinderen kijken. Sinterklaas maakt zich ook een 
klein beetje zorgen over de zak met het 
verdwenen snoepgoed. Na een tijdje komen de 
Mientje, Fientje en de conciërge weer terug met 
een zak! Zou het dan toch ? Ze hebben de 
verdwenen zak gevonden. Ze zetten de zak op 
tafel want hij weegt nog al zwaar. Maar dan....heel 
zachtjes gaat de deur open....wat gebeurt er met die zak? 
Grapjespiet verwisseld achter hun rug om de zak Zorgpiet kijkt in de zak en schrikt toch een 
beetje. Er blijken allemaal gekke dingen in die zak te zitten. Een bakblik, een deegroller enz. 
De bakker dames kijken nu wel heel verbaasd. Die spulletjes waren ze nu juist niet kwijt. 
Iedereen is zeer verbaasd. Sinterklaas geeft gelukkig aan dat ook dit jaar alles weer goed 
komt. Hij had al een paar zwarte pieten naar de keuken gestuurd voor het halen van extra 
snoepzakjes voor de kinderen. Daar zijn Pédro en Grapjespiet weer. Zij hebben ook een zak 
bij. Wat zou daar nu in zitten?? 

De zak weegt wel heel erg zwaar. Grapjespiet geeft toe 
dat dit de bewuste zak is met snoepgoed en bied zelfs 
aan er wat van uit te eten zodat de zak minder zwaar 
weegt. Dat vindt niemand een goed idee. 
Mientje en Fientje kijken in de zak...en ja hoor....het 
snoepgoed is gevonden!!! 
Sinterklaas geeft toe samen met Grapjespiet achter 
deze grap te zitten.   Als laatste heeft Sinterklaas voor 
iedereen nog een 
boodschap: “groot 
en klein, jong of 

oud, jullie mogen vanavond allemaal jullie schoen 
zetten.” Iedereen mag zijn / haar cadeautje gaan halen, 
samen met een zakje snoepgoed. Verder wil Sinterklaas 
dit jaar ook iets gezonds meegeven. Iedereen krijgt als 
extra ook nog een “Appeltje van Oranje”. 
De kleinste Bravis kindjes gaan nog met Sinterklaas en 
de Pieten op de foto.  
 
Dank u wel Sinterklaasje en tot volgend jaar?   


