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Sinter en Piet 
 

 
 

Een mix van voorlezen en vertellen 

met oude of recente pittige verhalen 

over Sinterklaas en Piet. 
In een klas, een zaaltje, de bibliotheek,  

huiskamer enz. 

 

Sint en Piet. 

Wie zijn ze? Wat beleven ze op hun reizen? Of 

komt Sint-Maarten bij jou in de buurt? Hoe 

gewoon ongewoon verwennen ze de kinderen? 

Ook voor oudere luisteraars zijn er verhalen over 

de eeuwenoude krasse heilige man(nen). Ideaal 

voor wie Sinterklaas of Sint-Maarten in ere 

houdt. 
 
 

Op een avond staat Piet op de stoep bij De 

Luisterlezer. Met een groot pak onder de arm.  

'Hierzo, mijn dagboek, helemaal voor jou,' zegt 

hij. ‘Daarin heb ik alles verzameld wat er over 

de Sint en vooral over mijzelf geschreven en 

gedrukt is. Lees, lees voor, vertel... waar en hoe 

je maar kunt! Laat de kinderen genieten van al 

die leuke verhalen over de Sint en vooral over – 

euh – over mezelf, natuurlijk!' De ijdeltuit. 
 

 

Ook voor ‘non-believers’ 

Voor wie niet (meer) in de Sint gelooft, put De 

Luisterlezer uit de rijke vertelschat van verhalen 

en legenden over de (al dan niet) heilige Nicolas 

en Niclaus als historische figuur.  

 

 

 

Ook voor oudere luisteraars 

zijn er de ongewone fijne of leuke verhalen over 

de eeuwenoude krasse heilige man(nen).  
 

Ook voor het feest van Sint Maarten  

is een aangepast programma beschikbaar. 

Sommige verhalen zijn gelijkaardig, naast de 

legende van Sint-Maarten zelf natuurlijk. 

 

Praktisch 

Programma van 45’ met verhalen en boeken 

aangepast aan de leeftijd. Kan ook doorlopend 

met korte vertelsessies bij een sinterklaasfeest 

voor uw vereniging of organisatie of bedrijf. 

In een zaaltje of lokaal: Een tafel, een stopcontact 
in de buurt, een stoel, eventueel belichting. 
Publiek graag op stoelen, kinderen eventueel stevige 
kussens. 
prijs op aanvraag en op maat naargelang aantal 
voorstellingen, aantal deelnemers en 
accommodatie. 
Vanaf € 295 tot 450 + € 0.4/km. 
 

 
 
De Sint- en Piet-traditie lijkt eeuwenoud, maar evolueerde 
sterk doorheen de tijd. Van duivel tot zwarte medemens, is 
Piet momenteel weer aan verandering toe. De kleur doet 
er voor ons niet echt toe. 

 

 

Reserveren: via telefoon/gsm, mail.         Volg De Luisterlezer op facebook 
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