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Voor u ligt het sociaaljaarverslag van de actieperiode 2018 waarmee wij u willen informeren over 
de activiteiten van de Stichting Centraal Sint Nicolaas Comité in 2018. Uiteraard wordt ook ingegaan 
op een stukje historie en doelstellingen van het Comité. Daarnaast hopen we dat hiermee de ideële 
doelstelling in brede mate onder de aandacht wordt gebracht.

Het Sinterklaasfeest is voor velen van ons één van de mooiste jeugdherinneringen. Gezellig samen zijn, 
zingen voor de kachel, de spanning of er wel of niet wat in het schoentje zit en als hoogtepunt… 
pakjesavond! Helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Het Sint Nicolaas Comité wil ieder jaar, naast de feestelijke intocht en andere openbare activiteiten, 
ook die Tilburgers een mooi Sinterklaasfeest bezorgen die niet in staat zijn dit mooie feest te vieren. 
Hiervoor worden diverse evenementen en sinterklaasfeesten georganiseerd, zodat deze doelgroepen 
toch kunnen genieten van het sinterklaasfeest. Het Sint Nicolaas Comité houdt hiermee een traditie 
van al meer dan een eeuw, in stand.

Dit verslag laat een helder en accuraat beeld zien van alle activiteiten van 
het Sint Nicolaas Comité en de manier waarop deze activiteiten tot stand 
worden gebracht. Uitdrukkelijk vermelden wij dat al onze 140 vrijwilligers 
zeer enthousiast en volledig belangeloos meewerken aan al onze activiteiten.

Namens alle vrijwilligers hopen wij dat door dit verslag nog meer 
mensen enthousiast worden voor de doelstellingen van onze stichting. 

Want iedereen verdient een mooi Sinterklaasfeest!

Fernand Palmen
Voorzitter

Voorwoord



Het Centraal Sint Nicolaas Comité is dé 
stichting die al sinds jaar en dag 
verantwoordelijk is voor de openbare 
Sint Nicolaas viering in Tilburg. Maar de 
stichting houdt ook een andere traditie in ere, 
die van het anoniem geven. Dit wordt door 
de stichting het ‘Goede Doel’ genoemd. De 
historie van zowel de openbare activiteiten als 
het goede doel gaat terug tot 1901! Hiermee 
heeft Tilburg het oudste Sinterklaas Comité van 
Nederland.

In 1901 hield de Tilburgse Koninklijke 
Harmonie Orpheus de eerste Sinterklaas
intocht in Tilburg. De aanleiding voor de intocht 
was om o.a. kleding of stof in te zamelen om 
de kinderen van de armen te voorzien van 
kleding. Ingezamelde lappen stof werden 
omgezet in kleding en de kleding werd 
verdeeld onder de armen.

Anno 2018 zijn goede doelen nog steeds 
heel belangrijk en wordt daaraan veel aandacht 
besteed. In het kader van goede doelen wordt 
al sinds jaar en dag aandacht geschonken aan 
ouderen met weinig sociale contacten en 
kinderen in bijzondere omstandigheden.

Sinds 2005 wordt jaarlijks een kindermiddag 
georganiseerd voor kinderen in bijzondere 
omstandigheden. 

Deze activiteit wordt financieel ondersteund 
door de Johan Stekelenburg Stichting. 

Tegenwoordig bestaat deze kindermiddag uit 
een geheel verzorgd bezoek aan de Sinterklaas 
musical die door het Comité geheel in eigen 
beheer wordt geproduceerd en uitgevoerd. 

Deze aandacht voor minder bedeelde kinderen 
is sinds 2014 uitgebreid met het project 
‘Pakje van de Sint’. Onder deze noemer 
wordt (tweedehands) speelgoed ingezameld 
wat wordt ingepakt en uitgedeeld aan 
minderbedeelde gezinnen in Tilburg met 
kinderen tot de leeftijd van 10 jaar zodat ook zij 
een fijne pakjesavond/middag kunnen hebben.

Historie



Dit initiatief is eerder opgestart buiten het 
Comité, maar dat werd voor initiatiefnemer te 
groot. Omdat de doelgroep zeer goed aansluit bij 
de goede doelen van het Comité en wij 
ervaring hebben met acties van deze omvang en 
gebruik kunnen maken van onze vele 
vrijwilligers en ons netwerk hebben wij dit 
initiatief deelgemaakt van de goede doelen van 
het Comité.

Naast aandacht voor kinderen wordt ook al 
decennia lang aandacht geschonken aan ouderen 
met weinig sociale contacten. Deze ouderen 
ontvangen een ‘mandje’ met luxe artikelen en 
hebbedingetjes en een gedicht. De mandjes 
worden door eigen vrijwilligers gevuld, ingepakt 
en persoonlijk bezorgd. Voor de inhoud van de 
mandjes wordt inventief omgegaan met het 
budget. Daarnaast kunnen we ook nog rekenen 
op enkele sponsoren. Zo kan met een kleine 
beurs toch een aardig gevuld mandje worden 
samengesteld. Jaarlijks worden er circa 450 
mandjes gemaakt en bezorgd. De ouderen 
weten vooraf niet dat ze zijn aangemeld voor een 
mandje, het is voor hen dus een verrassing zo’n 
mandje te mogen ontvangen. Deze actie zorgt 
vaak voor dankbare en ontroerende reacties.
Sinds 2005 wordt ook een zogenaamde 
ouderenmiddag georganiseerd.

Tijdens zo’n middag worden zij getrakteerd op 
een Sint Nicolaasfeest met muziek, zang en 
een hapje en een drankje. Het hoogtepunt van 
de middag is de bingo die door Sint Nicolaas 
zelf wordt verzorgd.





Op zondag 18 november meerde Pakjesboot 12a aan in de Piushaven in Tilburg. Sinterklaas was daar 
samen met wel 100 pieten. Deze pieten pasten niet allemaal op de pakjesboot zodat een aantal pieten 
met andere boten in de haven aan kwamen.

In de Piushaven werd Sinterklaas hartelijk verwelkomd door de voorzitter van het Sint Nicolaas 
Comité Vanaf de haven trok Sint Nicolaas voorgegaan door een bonte stoet door het centrum van 
Tilburg op weg naar de Oude Wagenmakerij (Spoorzone) voor een geweldig welkomstfeest. Onderweg 
had Sinterklaas nog tijd om een stop te maken op het Pieter Vreedeplein. Aan de haven en langs 
de kant stonden wel 30.000 mensen. En net als andere jaren had Sinterklaas, in samenwerking met 
de Nederlandse Coeliakie Vereniging, een aantal ‘glutenvrije’ Pieten meegenomen die glutenvrije 
pepernoten uitdeelden.

In de Wagenmakerij begon het feest al om half een ‘s middags met optredens en een mini kermis. Om 
kwart over twee kwam Sinterklaas daar aan en werd het een nog groter feest samen met de 2.000 
bezoekers! Uiteraard was ook Burgemeester Theo Weterings er om Sinterklaas officieel welkom te 
heten in Tilburg. Natuurlijk mochten alle kinderen die avond hun schoen zetten van Sinterklaas.

Overige openbare activiteiten

Naast de intocht zijn er in 2018 de volgende openbare activiteiten en bezoeken geweest:
Winkelcentrum Westermarkt, Winkelcentrum Heyhoef, Jumbo Bart van Peltplein, 
Woonzorg centrum De Heikant, MFA Zuiderkwartier, MFA de Poorten, Buurmalsenplein, 
Winkelcentrum Dalem en Ketelhavenplein.

Route Intocht 2018

Start Piushaven Vervolgens: Lanciersstraat, Galjoenstraat, Kotterstraat, Hoogvensestraat, Lanciersstraat, 
Sint Josephstraat, Korte Heuvel, Heuvel, Pieter Vreedeplein (met tussenstop), Willem-II straat, 
Willem-II passage, Burgemeester Brokxlaan Eindpunt Oude Wagenmakerij

Intocht



Voor het verkrijgen van adressen voor de kinderen in bijzondere omstandigheden en contactarme ouderen wordt 
een beroep gedaan op diverse instanties en organisaties zoals: Voedselhulp Tilburg, De Bocht, Kompaan, Stichting 
Broodnodig, Stichting vluchtelingenwerk, Voedselhulp Tilburg, parochies, R.I.B.W. midden-brabant, ouderen organisaties, 
Thuiszorg, de Twern, wijkcentra, st. Zonnebloem en huismeesters woningbouwverenigingen. Bij de actie Pakje van de Sint 
mogen gezinnen zichzelf aanmelden.

Goede doelen

Kinderfeest

Het kinderfeest vond plaats op zaterdag 
24 november 2018 en bestond uit een 
geheel verzorgde VIP-voorstelling van de 
Sinterklaasmusical “Bij Sint op de camping”. 
Hiervoor zijn 250 kinderen en hun ouders /
verzorgers uitgenodigd. De kinderen werden 
ontvangen door enthousiaste zwarte pieten 
en werd er gezongen rond het kampvuur. Er 
was een balonnenclown, een goochelaar en de 
kinderen werden geschminkt. Natuurlijk was 
er ook wat te drinken en te snoepen. Na afloop 
was er de gelegenheid voor de kinderen om 
met Sinterklaas op de foto te gaan en kregen 
ze een lekkere snack, een cadeau en snoepzak.

Mandjes

Op maandagavond 19 november zijn circa 
450 mandjes gemaakt voor contactarme 
ouderen, een hele logistieke operatie. Circa 40 
vrijwilligers zijn deze avond in de weer geweest 
om deze mandjes te vullen. De inhoud bestond 
o.a. uit: thee, koffie, suiker, wijn, koeken, 
shampoo, tijdschriften, drop, chocoladeletter 

en nootjes. In de periode tussen 19 november 
en 5 december zijn de mandjes door eigen 
vrijwilligers van het comité bezorgd.

Pakje van de Sint

Voor Pakje van de Sint is vanaf 15 oktober 2018 
speelgoed ingezameld bij diverse wijkcentra. 
In de weken daarna is het speelgoed 
gecontroleerd, schoongemaakt en ingepakt. 
Vanaf 29 november 2018 zijn de cadeau-
pakketten door Pieten uitgedeeld bij ca. 125 
gezinnen en zijn ca. 280 kinderen blij gemaakt 
met een sinterklaascadeau.

Ouderenmiddag

Op donderdag 22 november vond de ouderen-
middag plaats bij Postelse Hoeve. Voor deze 
middag waren circa 170 ouderen uitgenodigd. 
Vanaf 13:00 uur begon de middag en deze 
duurde tot circa 18:00 uur. Er was een muzikaal 
optreden van Michel van Grinsven en als 
hoogtepunt een bingo die door Sint Nicolaas zelf 
wordt verzorgd. Uiteraard werd ook voor hapjes 
en drinken gezorgd en voor broodjes en soep.







Musical & bedrijfsbezoeken

In 2010 heeft het Comitié voor het eerst in haar bestaan een groots opgezette musical geproduceerd. 
Dit houdt in dat in 2018 de 9e Sinterklaasmusical plaats vond met de titel ‘Bij Sint op de camping’.
In 2018 vond de 100ste voorstelling van de enige echte Tilburgse Sinterklaasmusical plaats!

Door het Comité worden ook bedrijfsbezoeken verzorgd, dit in het kader van het verzorgen van het 
Sinterklaasfeest voor de kinderen van de medewerkers van bedrijven. Dit zijn betaalde bezoeken. 
Ook zijn er bedrijven die een voorstelling van de musical afkopen.

De baten van de kaartverkoop van de musical en de bedrijfsbezoeken worden ingezet voor 
de goede doelen van de stichting.

Het verhaal

Het verhaal begint in Spanje enkele maanden voor het vertrek naar Nederland. Sinterklaas is een 
beetje overspannen en de dokter stuurt hem daarom op vakantie naar de camping. De pieten 
doen er alles aan om hem te laten rusten. Maar misschien doen ze net iets teveel hun best want 
Sinterklaas raakt zo ontspannen dat hij niet meer naar Nederland wil. Lukt het de pieten om hem te 
overtuigen toch weer naar Nederland te gaan? Of blijft de Sint op de camping? Gelukkig is Sint niet 
op de camping gebleven, maar is hij toch naar Nederland en Tilburg gekomen om daar een heel 
mooi Sinterklaas feest te hebben.

De voorstellingen

De musical is dit jaar te gast geweest bij Amarant ’t Hooge Veer waar de Aula werd omgetoverd 
tot een theater. Er zijn 14 voorstellingen geweest. De toegangsprijs bedroeg € 7,50 waardoor de 
voorstellingen toegankelijk waren voor een breed publiek. Er zijn circa 1.500 bezoekers geweest, 
dit is incl. de VIP-voorstellingen voor het kinderfeest en de vrijkaarten die waren te winnen met een 
rebus in de Tilburgse Koerier. Er is ook een voorstelling geweest speciaal voor cliënten van Amarant.



Bedrijfsbezoeken

Door het Tilburgse bedrijfsleven wordt veel interesse getoond voor een bezoek van Sinterklaas 
aan de kinderen van de personeelsleden, de zogenaamde bedrijfsbezoeken. In 2018 zijn 15 bezoeken 
aan bedrijven en winkelcentra afgelegd. Bij deze bezoeken wordt door de Pieten en Sinterklaas 
een toneelstukje opgevoerd met zang en dans. Zo hebben de kinderen een leuke Sinterklaasmiddag. 
Eventuele cadeaus voor de kinderen worden door het betreffende bedrijf of personeelsvereniging 
geregeld.

De voorbereiding

De voorbereiding van de musical en bedrijfsbezoeken begint in januari/februari met het uitwerken van 
de verhaallijn. Voor de musical en de bedrijfsbezoeken is er ca. 30 avonden gerepeteerd. 
In totaal zijn ca. 40 vrijwilligers betrokken bij deze activiteiten.

De musical wordt geheel in eigen beheer geproduceerd door vrijwilligers van het Comité, met op een aantal 
fronten belangeloze ondersteuning van (semi)professionals. Naast de kinderen op een andere manier Sinterklaas te laten 
ervaren, is het ook de bedoeling ze al op jonge leeftijd kennis te laten maken met theater. 
De musical kan ook worden bezocht via de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg.





Bibliotheek bezoeken

Ter bevordering van het lezen en het bezoeken van bibliotheken leest de Tilburgs Sinterklaas al vele 
jaren voor in bibliotheken van Bibliotheek Midden-Brabant in de gemeente Tilburg. Het voorlezen vindt 
plaats op een tweetal woensdagmiddagen. Ruim op tijd kiest Sint Nicolaas in overleg met de 
bibliotheek een verhaal. Tijdens een bezoek van ongeveer 40 minuten leest Sinterklaas dit verhaal dan 
voor. Uiteraard wordt Sinterklaas vergezeld van een aantal pieten die de vele aanwezige kinderen 
vermaken. Het voorlezen wordt zonder tegenprestatie uitgevoerd. In 2018 hebben de bibliotheek 
bezoeken plaatsgevonden op woensdag 21 en 28 november.

Muziekpieten

Bij de diverse activiteiten en bezoek is Sinterklaas begeleid door muzikale pieten die zorgden voor de 
muzikale omlijsting van het Sinterklaasfeest. Voor de muzikale bijdragen worden de volgende bands 
hartelijk bedankt: Koel Serveren, Louth, De Naagers, Tsmoesje en Fist.

Commissie van Aanbeveling

De Stichting Centraal Sint Nicolaas Comité wordt ondersteund door een Commissie van Aanbeveling. 
De leden van deze commissie brengen het Comité op een positieve manier onder de aandacht binnen 
het netwerk waarmee ze vanuit de functie die ze bekleden contact onderhouden. Daarnaast geeft 
men tips en aanbevelingen, zodat wij ons nog meer kunnen inzetten voor onze ideële doelstellingen. 
De commissie houdt zich uitdrukkelijk niet bezig met sponsorwervingen of enige andere wijze van 
fondsenwerving.

In 2018 bestond de Commissie van Aanbeveling uit de volgende leden:
Johan Dunnewijk voormalig directeur / bestuurder woningcorporatie WonenBrebrug
Paul Spapens  schrijver en cultuuractivist en voormalig verslaggever bij het Brabants Dagblad
Gon Mevis  directeur/bestuurder Contour DeTwern
Janny Zoontjes  directrice/eigenaresse Hotel De Druiventros

Bibliotheek bezoeken & muziekpieten



De stichting Centraal Sint Nicolaas Comité 
functioneert dankzij de enorme inzet van een groot 
aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers komen uit alle 
lagen van de Tilburgse samenleving en ver 
daarbuiten. Gedurende het hele jaar zijn de 
vrijwilligers bezig met de voorbereidingen van het 
Sint Nicolaasfeest voor Tilburg en in het bijzonder 
voor kinderen in bijzondere omstandigheden en 
contactarme ouderen.

Organisatiestructuur

Het bestuur van het Comité bestond in 2018 uit 7 
bestuursleden. Een aantal bestuursleden weet zich 
ondersteund door een commissie bestaande uit één 
of meerdere commissieleden. In 2018 waren er 32 
van deze commissieleden. In 2018 waren, inclusief 
Zwarte Pieten en andere vrijwilligers, 140 personen 
vrijwilliger bij het Comité.

Personeelszaken & vervoer

De commissie Personeelszaken en vervoer is 
verantwoordelijk voor de planning en inzet van 
de vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat er voldoende 
vrijwilligers beschikbaar zijn voor de uitvoering van 
de activiteiten maar zorgen ook voor het vervoer. 
Ook zijn zij verantwoordelijk voor de instructie van 
de vrijwilligers en de werving en selectie van nieuwe 
vrijwilligers.

Kleding

Het Sint Nicolaas Comité vindt het belangrijk de 
vrijwilligers “in functie” er netjes uitzien. De kleding 
krijgt daarom de nodige aandacht. 

Nadat enkele decennia de pietenpakken door een 
tiental eigen vrijwilligers zijn gemaakt is vanwege het 
teruglopend aantal vrijwilligers besloten daarmee te 
stoppen. De pietenpakken worden tegenwoordig 
gekocht. Eventuele herstelwerkzaamheden aan de 
pietenpakken vinden nog wel plaats door eigen 
vrijwilligers. Hiervoor zijn 2 toegewijde vrijwilligers 
werkzaam die het beheer en herstellen van de pakken 
verzorgen.

Financiële middelen

Het Comité stelt alles in het werk om de beschikbare 
middelen zoveel als mogelijk te kunnen inzetten voor 
de goede doelen. Dit doen we door met eigen
vrijwilligers (er zijn geen betaalde krachten) zo veel als 
mogelijk zaken in eigen beheer uit te voeren.

Er zijn verschillende manieren waarop het Comité aan 
financiële middelen komt. Zo krijgt het Comité van de 
Gemeente Tilburg een waarderingssubsidie, worden 
tegen betaling bedrijfsbezoeken afgelegd, wordt er 
gecollecteerd en weet het Comité zich financieel 
gesteund door bedrijven en organisaties.

In 2018 is door de volgende organisaties substantieel 
bijgedragen aan de activiteiten van het Sint Nicolaas 
Comité: Johan Stekelenburg Stichting (kindermiddag), 
Sluiterman & Loo (ouderenmiddag), Stichting RCOAK 
(mandjes voor ouderen), Reeshof Cultuurt 
(Pleinfeesten) en het Spiegelglasfonds.

Wij danken de Gemeente Tilburg en de hiervoor 
genoemde partijen hartelijk voor hun bijdrage aan 
onze activiteiten en goede doelen!

Organisatie



Activiteitenoverzicht 2018

Eerder in dit sociaal jaarverslag zijn al veel activiteiten genoemd die door de Stichting Centraal Sint 
Nicolaas Comité worden uitgevoerd. Er vinden echter nog meer activiteiten plaats, waaronder de 
voorbereidende werkzaamheden. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en 
voorbereidende activiteiten vanaf kort voor de intocht tot en met 6 december.

Activiteitenoverzicht 2018

Vrijdag 16 november

Zaterdag 24 november

Zaterdag 17 november

Maandag 19 november

Woensdag 21 november

Zondag 18 november

Donderdag 22 november

Vrijdag 23 november

- Vullen van snoepzaken voor de intocht en bibliotheek bezoeken 21 november

- Versieren van pakjesboot 12a
- Opbouwen wagenmakerij

- Intocht en welkomstfeest in de wagenmakerij

- Afbreken / opruimen wagenmakerij
- Inpakken van 450 mandjes voor contactarme ouderen

- Voorlezen in bibliotheken Berkel-Enschot, Wagnerplein en ‘t Sant
- Bezoek RIWB

- Ouderenmiddag voor contactarme ouderen

- Vullen van snoepzaken voor de activiteiten op zaterdag 24 november 
  en zondag 25 november

- Bezoek aan Heyhoef en Westermarkt
- Bedrijfsbezoeken
- 3 Voorstellingen van musical bij Sint op de camping
  ’s avonds première van de musical



Dinsdag 27 november

Donderdag 29 november

Vrijdag 30 november

Zondag 25 november

Woensdag 28 november

- Bezoek aan De Heikant, Jumbo Bart van Peltplein, MFA Zuiderkwartier 
  en MFA De Poorten
- 3 Voorstellingen van musical bij Sint op de camping 
   (voorstellingen voor bedrijven).
- Collecteren bij Willem II tijdens voetbalwedstrijd
- Bedrijfsbezoeken

- Bezoek aan instelling voor gehandicapten in Goirle

- Voorlezen in bibliotheken Udenhout, Tilburg Centrum en Heyhoef
- Bezoek aan organisatie ‘Alleen op deze aarde’

- Ouderenmiddag Quiet
- Bezorgen pakketjes Pakje van de Sint door Pieten

- Bezoek aan voedselbank
- Bezorgen pakketjes Pakje van de Sint door Pieten
- Vullen van snoepzaken voor de activiteiten op zaterdag 1 december en    
  zondag 2 december
- Collecteren bij Tilburg Trapppers tijdens wedstrijd

Zondag 2 december

Dinsdag 4 december
Woensdag 5 december

Zaterdag 1 december - Groots Sinterklaasfeest op de Westermarkt
- 3 Voorstellingen van musical bij Sint op de camping
- Collecte door Pieten in wijken en winkelcentra
- Bedrijfsbezoek
- Bezorgen pakketjes Pakje van de Sint door Pieten

- Bezoek Buurmalsenplein, Westermarkt, Dalem en Ketelhavenplein
- 3 Voorstellingen van musical bij Sint op de camping
- Bezorgen pakketjes Pakje van de Sint door Pieten

- Bezoeken van enkele basisscholen
- Bezoeken van enkele basisscholen





Feiten en cijfers

In 2018 is door de Zwarte Pieten 1.500 kg snoep uitgedeeld waarvan 1.100 kg pepernoten. 

Bij de VIP-voorstellingen van de musical en andere bezoeken zijn 600 snoepzakken uitgedeeld.

De gehele besteding aan uren aan alleen de voorbereiding van de actieperiode zoals vergaderen, maken 
van kleding, repeteren, uitwerken van plannen en draaiboeken, verslaglegging vergaderingen, e-mails 
versturen, decorbouw, persberichten opstellen, beheer website, sponsorwerving etc. bedraagt ca. 4.000 
manuren!

De tijdbesteding tijdens de actieperiode (naast de activiteiten zelf ook het schminken, broodjes smeren, 
inpakken mandjes, bezorgen van mandjes en pakketten Pakje van de Sint bedraagt ca.7.000 manuren (zie 
ook het activiteitenoverzicht).

Omdat we werken met vrijwilligers en omdat er (in de weekenden) lange dagen worden gemaakt wordt 
de vrijwilligers tijdens de actiedagen wat te eten aangeboden. Hierbij zijn in 2018 1.200 worstenbroodjes, 
2.000 broodjes en 800 krentenbollen genuttigd.

Van alle (openbare) activiteiten van het Sint Nicolaas Comité worden foto’s gemaakt door Plaatjes Piet en 
tweetal foto Pieten. In 2018 hebben zij meer dan 3.000 foto’s gemaakt. De foto’s zijn te zien op de website 
van Sint Nicolaas Comité: www.sintintilburg.nl.

Op zich zijn in dit jaarverslag al diverse feiten en cijfers genoemd: 
140 vrijwilligers, 450 mandjes voor ouderen. Maar er valt nog veel meer te melden.



Dit is een uitgave van
Stichting Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg

www.sintintilburg.nl
twitter.com/sintintilburg

facebook.com/sintintilburg


