
 

Tips en trucs voor huisbezoekjes Sinterklaas  
 
Fijn dat Sinterklaas en zijn pieten u dit jaar (weer) mogen bezoeken. 
Om zijn bezoek tot een onvergetelijke belevenis voor u te maken heeft 
de Sint enkele aandachtspunten. 
 
Voor het grote boek.  De gegevens over uw kinderen alstublieft per kind 
invullen. Maakt u een leuk verhaaltje met bijvoorbeeld; grappige 

anekdote, hoogtepunt van het jaar, vaste uitspraken of bijzondere belevenis.  Dus niet; hobby: 
zingen, kijkt naar Spangas, fan van Hello Kitty. Sint neemt zich voor vooral leuke dingen over de 
kinderen te vertellen en vooral stoute dingen over de ouders! De gegevens uiterlijk 27 november per 
email in Word-bijlage aan ons sturen en geef het document de naam van uw gezin. 
info@sintopzijnbest.nl o.v.v. Huisbezoek + familienaam. Losse mails met info kunnen we door de 
grote hoeveelheid optredens niet verwerken. 
 
Tijdstip.  Wij doen er alles aan om op het afgesproken tijdstip bij u te zijn. Toch kan de Sint 
onderweg kampen met tegenwind of gladde daken. Wij bellen altijd even, pas daarna komen we 
binnen. Desgewenst kunt u de deur op een kier zetten! Bij oponthoud krijgt u ook bericht. Wij 
vragen uw begrip. 
 
Parkeren. We parkeren het liefst een paar huizen verder, maar mocht het druk zijn in de straat: 
laat uw oprit/ parkeerplaats voor huis dan vrij! Een pionnetje kan hier helpen! Gaat het parkeren 
snel, dan kunnen we immers meer tijd in de huiskamer doorbrengen. 
 
Strooien!  Traditioneel strooien we altijd wel wat strooigoed in de één of andere hoek, bij 

binnenkomst! (Wilt u dit uitdrukkelijk niet, geef dit dan aan!) Voor het overige delen wij strooigoed 
uit in de hand. 
 
Namen noemen.  Bij het bezoek van Sinterklaas is het fijn als u de namen van uw kinderen duidelijk 
gebruikt. Bijvoorbeeld: ‘Kijk eens Robin, daar ligt nog een pepernoot!’  Zo weet Sint heel snel wie, 
wie is, zoals dat bij een echte Sint hoort. 
 
Cadeaus aanbieden:  Als u de cadeaus ergens thuis heeft verborgen, wacht dan op een teken van 
één van de Pieten, biedt onopvallend uw hulp aan en samen kunt u de pakjes ophalen! 
 
Beetje bang?  Mocht uw kind angstig reageren en bij u willen kruipen; laat het zijn gang gaan. Wij 
passen ons spel dan aan, en zullen altijd proberen het kind op zijn gemak te stellen. Durft het kind 
niet alleen op de foto, kom er dan zelf bij staan! 
 
Rook- en alcoholvrij!  Sint en Piet zijn gegarandeerd rook- en alcoholvrij en vragen dat ook van de 
omgeving. We treden niet op in een ruimte waarin wordt gerookt, of nèt gerookt is. De rookgeur 
gaat in kostuums en baardstel hangen en dat betekent hoge stomerij en kapperskosten. 
 

Huisdieren!  Sint en Piet zijn ook dol op dieren. Zo heeft Sint wel eens een baard-agaam op schoot 
gehad! Maar Piet heeft ook wel eens een kat in haar rug gehad die de veren zo mooi vond. Daarom 
willen wij u vragen grote huisdieren apart te houden, zodat we gerust uw huis kunnen betreden. 
 
Het Vertrek?  Bij ons vertrek kunt u het afgesproken bedrag in een envelop met ‘weerbericht voor 
vannacht’ en uw Naam er op aan ons aanbieden. De kinderen mogen ons natuurlijk uitzwaaien, 
maar neemt u ze wel vlot mee naar binnen, zodat ze Sint niet zijn Stalen Ros zien bestijgen! 
 
Facebook Sint op zijn Best is ook te vinden op Facebook! Wij vinden het leuk een reactie of foto’s 
terug te zien. Like onze pagina vooral even: www.facebook.com/sintopzijnbest  
 
Heeft u speciale wensen…. Laat het ons weten! 
 
Hartelijke groeten van het team van Sint op zijn Best! 
 
Sint op zijn Best: telefoon: 06-24999106 en info@sintopzijnbest.nl 
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