
www.sintindeachterhoek.nl

Wij zijn een creatief, jong en en-
ergiek bedrijf dat al enkele jaren 
ervaring heeft met het verzorgen 
van Sinterklaasfeesten in de Ach-
terhoek. Al diverse jaren verzor-
gen wij met veel plezier huis- en 
bedrijfsbezoeken.

Voor ieder budget is een onvergetelijk 
bezoek mogelijk, van een knus huis- of 
schoolbezoek tot een spectaculaire theat-
ershow voor een intocht of bedrijfsbe-
zoek, alles is mogelijk! Wij luisteren 
graag naar uw persoonlijke wensen, 
shows worden op maat gemaakt. 
Tijdens onze bezoeken staan wij 
bekend om onze enthousiaste 
en interactieve aanpak. 

Neem bij vragen vrijblijvend 
contact met ons op: 
 
info@sintindeachterhoek.nl

Met vriendelijke groet, 
Robbin Breuer & Sharon Becks 

Sintindeachterhoek.nl



Mogelijkheden:

Huisbezoeken

Wat is er nu leuker dan een avond met Sint en piet in je 
eigen woonkamer? Met veel enthousiasme bezorgen wij de 
cadeaus en een onvergetelijke avond. Zingen, dansen, op de 
foto, cadeaus uitpakken, alles is mogelijk. 

Twee pieten
Huisbezoek van 20 minuten € 25,00  (incl. BTW)

Twee pieten en Sinterklaas
Huisbezoek van 30 minuten € 50,00  (incl. BTW)

Boek snel via www.sintindeachterhoek.nl, want vol = 
vol!

Bedrijfsbezoeken

Wij verzorgen ook complete Sinterklaasshows voor 
bedrijven. Van kleine tot grote shows, alles is mogelijk. 
We maken verschillende shows op maat en verwerken 
uw wensen in een passend programma. 

Tijdens de shows beleven de pieten een spannend avontuur 
waarin ze samen met de kinderen de meest hilarische prob-
lemen oplossen. Komt alles nog goed voordat Sinterklaas 
komt? 

Aan de rechterzijde een aantal grote Sinterklaasshows á 
€ 575,00 (excl. 6% btw). Voor kleinere shows of programma’s 
maken wij een offerte op maat. Daarnaast is een 
bedrijfsbezoek zonder show ook mogelijk. 

Sinterklaasshows

Katrijn en de poppenkastpiet
Beleef een spannend avontuur met Katrijn en de poppenkastpiet vol 
magie en gekke dingen! Ziet de poppenkastpiet het nu goed? Komt 
Katrijn tot leven .. ?

Ook benieuwd hoe dit avontuur afloopt? Boek dan snel dit 
spannende avontuur!

Pepernotendief 
Een pepernotendief heeft alle pepernoten uit het huis van Sinterklaas 
gestolen. Er is grote paniek en de pieten zijn druk met pepernoten 
bakken, het is immers al bijna 5 december. Opeens komt er een merk-
waardig persoon het toneel op .. 

Zullen de pieten de dief te pakken krijgen en genoeg pepernoten hebben 
op 5 december?

De Liedjesprofessor 
De liedjesprofessor verzint al jaren de meest grote hits van Neder-
land. Er is alleen één genre waarvoor hij geen liedjes mag schrijven: 
Sinterklaas. Sinterklaas heeft namelijk zijn eigen muziekpiet. De 
liedjesprofessor probeert in deze spannende show de muziekpiet 
gevangen te nemen. 

Maar gaat dit hem lukken? Eén ding weten we zeker, het gaat een 
muzikale middag worden!

Prijzen in deze folder kunnen afwijken, afhankelijk van uw wensen. Voor meer 
shows of Sinterklaas op school, vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Zet- en drukfouten voorbehouden.


