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Kijk eens goed in de winkels, want ze liggen er 

weer. De pepernoten, chocoladeletters en nog 

veel meer. Je hoeft niet te vragen, waar komt dat 

vandaan? Het kan maar één ding betekenen, 

Sinterklaas komt eraan!

Natuurlijk is hij ook dit jaar in Willemstad van 

de partij en wel op  zaterdag 19 november om 

14:00 uur, dus houd deze dag vrij.

Intocht Sinterklaas 

Willemstad

#TEAMSCHÜTZBENELUX

YOUR 

FUTURE 

STARTS 

HERE

#JOINSCHÜTZ

OVER SCHÜTZ BENELUX

SCHÜTZ is sinds 1958 een wereldwijd opererend marktleider op het 

gebied van hoogwaardige verpakkingssystemen voor transport en 

opslag van vaste en vloeibare stoffen. SCHÜTZ (Benelux) B.V. is in 

2007 opgericht en gevestigd in Klundert (Moerdijk). Wij produceren 

hier met ruim 200 enthousiaste collega’s dagelijks grote aantallen  

IBC’s, Stalen Vaten en PE-drums.

SCHÜTZ (Benelux) B.V. kenmerkt zich door een transparante bedrijfs-

cultuur waar men graag de handen uit de mouwen steekt. Onze 

kernwaarden als team zijn veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en 

innovatie. Deze waarden komen ook tot uiting in de samenwerking 

met onze externe partners en in de productie van onze hoogwaardige 

producten.

 Word jij onze nieuwe collega? 

Als medewerker bij SCHÜTZ (Benelux) B.V. bieden wij jou een uit-

dagende functie met goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden, zoals 

een passend salaris, pensioenregeling, reiskostenvergoeding, bonus-

regeling en fruit op het werk. Jij komt terecht in een omgeving met 

fijne collega’s en een prettige werksfeer. Daarnaast vinden wij het be-

langrijk dat onze collega’s altijd beschikken over de juiste (veiligheids)

certificaten en dat zij zich blijven ontwikkelen. Er zijn dan ook tal van 

mogelijkheden op het gebied van opleiding en ontwikkeling.

SCHÜTZ (Benelux) B.V.

Westelijke Randweg 23

4791 RT Klundert

Telefoon +31 (0) 168 334 600 

Email: hr-benelux@schuetz.net

#JOINSCHÜTZ
#TEAMSCHÜTZBENELUX
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Binnenkort is het weer zover, 

Sinterklaas komt aan in 

Willemstad! Het hele jaar zijn 

wij al bezig met het organiseren 

van de intocht. In mei worden 

de vergunningen aangevraagd 

en het strooigoed besteld, vanaf 

augustus komt onze organisatie 

weer bijeen om te vergaderen 

zodat we weer een nieuwe 

succesvolle Sinterklaasintocht 

kunnen neerzetten. Om 

er voor te zorgen dat de 

Sinterklaasintocht in Willemstad 

kan blijven bestaan zijn wij op 

zoek naar vrienden die deze 

initiatieven steunen.

Draagt u de intocht van 

Willemstad ook een warm 

hart toe? Word dan Vriend van 

Stichting Sinterklaas Willemstad, 

al vanaf €5,00 per jaar kunt u 

ons steunen. Wilt u ons steunen 

meld u aan via onze site: 

www.sinterklaaswillemstad.nl/

vrienden

Vrienden van Sinterklaas
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Bestel weer de overheerlijke oliebollen met of zonder krenten,

Berlinerbollen of de appelbeignets. Net als andere jaren wordt de 

bestelling op 31 december bij u aan huis of bij uw bedrijf bezorgd.

Vanaf 10 december kunt u uw bestelling doorgeven via 

www.oliebollenwillemstad.nl of via de bestellijst die rond de 

kerstdagen weer in de bus valt. 

Oliebollen met of zonder krenten 10 voor €8,50 (€0,85 per stuk) 

Appelbeignet €1,15 per stuk.

Berlinerbollen €1,35 per stuk 

 

Verdere informatie wordt op de site vermeld, heb je andere vragen? 

Mail ons gerust! 

oliebollen@oliebollenwillemstad.nl

Oliebollen actie 2022
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Na de ontvangst aan de haven is er natuurlijk weer de mogelijkheid voor 

de kinderen om Sinterklaas een handje te geven, een liedje voor hem 

zingen, een foto maken, e.d. 

Dit zal in de tent op de ‘Parade” plaatsvinden. Daar neemt Sint tijd 

voor de kinderen en ook kunnen de kinderen met de Pieten dansen en 

zingen. In de tent kunt u van een drankje en een hapje genieten terwijl 

u wacht. 

Persoonlijk begroeten

In samenwerking met Torenpolderkaas Fijnaart, presenteert 

Stichting Sinterklaas Willemstad het sinterkaasje. Dit is een 

jonge kaas met pepernoot kruiden. Het proberen waard!

 

Bij een stukje kaas, past natuurlijk ook een biertje! Daarom kunnen 

de kaasjes niet alleen los gekocht worden, maar ook in een pakketje. 

 

Dit pakket bevat: 

– Het Sinterkaasje

– Een winterbiertje van ”Brouwerij de Toekomst”

– Kaasschaafje

– Chocolade kruidnoten

 

De losse kaasjes kosten €10,-

De prijs voor de pakketjes bedraagt €17,95

Bestellingen kunnen uitsluitend worden afgehaald! U kunt kiezen 

uit drie locaties, met elk hun eigen datum:

19 november: Tijdens de intocht, Benedenkade

 

12 november t/m 5 december: Kloosterdreef 16, Willemstad

 

12 november tot 5 december: Vrouwe Jacobstraat 28, Fijnaart

Bestellen kan op

www.sinterklaaswillemstad.nl/bestellen

Sinterkaasje

Ambachtelijk

SINTERKAASJE

  Openingstijden:
Woensdag   
Donderdag     
Vrijdag          
Zaterdag        

Bovenkade 14
Willemstad
06-57319042

info@vinodimarie.nl
@vinodimarie

Wijnen - Bieren - Sterke dranken

11.00 - 18.00
11.00 - 18.00
11.00 - 18.00
10.00 - 17.00

Wist je dat...
Wij gratis thuisbezorgen binnen

Willemstad?
Wij jullie ontzorgen als je een feestje hebt?

Wij ook in relatiegeschenken doen?
Vragen? Laat het ons weten!

Bij het inleveren van deze advertentie 5 % korting (geldig t/m 5 december)

LEURTUINEN
ontwerp / aanleg

onderhoud / boomverzorging

info@leurtuinen.nl

06 - 39696710
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Stichting Sinterklaas Willemstad bestaat uit een aantal vrijwilligers, 

die zorg dragen voor de gehele organisatie rondom de intocht 

van de Goedheiligman in Willemstad. Het momenteel zeskoppige 

bestuur zet zich ieder jaar in om in november de Willemstadse 

jeugd een onvergetelijke dag te bezorgen. 

Het bestuur bestaat uit:

Daniëlle Kannekens, Ria Koekkoek, Nathan de Vos, Renier Snel, 

Eric den Otter, Hans van der Geest en Alex van de Meeberg.

Zonder hulp van veel vrijwilligers op allerlei vlak is het organiseren 

van deze dag onmogelijk. Er zijn vele stille werkers op de 

achtergrond die de Intocht van Sinterklaas in Willemstad jaar-in-

jaar-uit tot een succes weten te brengen. 

Vindt u het leuk om ook uw steentje bij te dragen tijdens deze 

eeuwenoude traditie? Laat het ons weten! 

Vele handen maken licht werk.

Stichting Sinterklaas

H E I J N I N G E N  |  B R E D A

MIT POWER

IT dienstverlening
www.mitpower.nl
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Ze zijn er weer ! Zoals al jaren gebruikelijk, komen vrijwilligers van 

Stichting Sinterklaas Willemstad in oktober weer langs de deur met 

de lijstcollecte voor de ondersteuning en bonnen voor de traktatie 

bonnen. 

Voor kinderen tot en met groep 8 ontvangt u een tegoedbon die op 

19 november a.s. ingewisseld kan worden in de tent op de parade. 

De bijdrage voor de traktatie is vrijwillig, maar de kosten voor 

de stichting zijn ongeveer €2,00 per traktatie. Voor kinderen van 

buiten Willemstad wordt de kostprijs berekend. Ook kunt u de 

bonnen via onze site bestellen www.sinterklaaswillemstad.nl.

Na de huis-aan-huis-collecte zullen op verschillende plaatsen nog 

bonnen te koop zijn:

Doe het zelfzaak van der Burgh, 

Alex van de Meeberg - Kloosterdreef 16, 

Daniëlle Kannekens - Vrouwe Jacobstraat 28 Fijnaart.

Traktatiebonnen

  Openingstijden:
Woensdag   
Donderdag     
Vrijdag          
Zaterdag        

Bovenkade 14
Willemstad
06-57319042

info@vinodimarie.nl
@vinodimarie

Wijnen - Bieren - Sterke dranken

11.00 - 18.00
11.00 - 18.00
11.00 - 18.00
10.00 - 17.00

Wist je dat...
Wij gratis thuisbezorgen binnen

Willemstad?
Wij jullie ontzorgen als je een feestje hebt?

Wij ook in relatiegeschenken doen?
Vragen? Laat het ons weten!

Bij het inleveren van deze advertentie 5 % korting (geldig t/m 5 december)
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Noordschans 67 - 4791 RE Klundert - Tel: 0168 - 40 36 85
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In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) willen wij u informeren, dat wij als organisatie verplicht zijn, 

u erop te wijzen dat er mogelijk foto’s of films worden gemaakt bij de 

intocht van Sinterklaas, waar u of uw kinderen op kunnen staan. Als u er 

bezwaar tegen hebt dat u gefotografeerd of gefilmd wordt, maak dit dan 

bekend bij onze fotograaf en of degene die filmt. 

Mochten er toch foto’s of films van u of uw kinderen geplaatst zijn op 

onze site, die u wilt laten verwijderen laat het ons weten. Stuur een 

email naar info@sinterklaaswillemstad.nl en vermeldt aub om welk 

materiaal het gaat met de reden waarom. Op foto’s en films, die door 

derden op social media geplaatst worden, hebben wij geen invloed.

Privacywet Algemene  Verordening Gegevensbescherming
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Acute Rioolservice Lodders 

ACRL

Advocatenkantoor Loeff

Antreum - Coaching & 

Assesments

Autobedrijf van Dueren den 

Hollander

AutoRens

Bakkerij Bussing

Bevelander Woninginrichting

Bij Betsie

Brabant AG Industrie

Bras Fijnaart Groenvoorziening

Brouwerij de Toekomst

Dok Kappers

Ecotax Beveiligingstechniek

Eethuis Grill De Polder

El Miguel

Fuori Lifestyle bv

Gemeente Moerdijk

Gipi

Grafi Offshore

Het Rozemarijntje

Houthandel Vermeulen

Hoveniersbedrijf Blom

Ilse en Peter Verboom

Jachthaven De Batterij

Jules’ Bar & Bites - Frietkiosk

Jumbo - de Bont

KPL landelijke politiedienst

KV de Vios

L. Dane Landbouw

LeurTuinen

Makelaarij B. Dane

Mauritz Grand Café - Restaurant

MIT Power

Newport Beauty center

Notenboom Techniek

Overal Beeld en Geluid

Polystyle Polyester Dakkapellen

Profectum

Rabobank

Restaurant Bellevue

Restaurant de Rosmolen

Restaurant Frascati

Restaurant Het Wapen van 

Willemstad

Saarloos Tweewielers

Sardonos Promoties

Schilderbedrijf Reek

Schminkpaleis

Schütz Benelux B.V.

Snacks van Lex

Van der Burgh - Doe het Zelf 

Speciaalzaak

Van Driel Landschapsbeheer

Van Zuilichem Zorg

Vestingschop Repro

Vijverspeciaalzaak Westdijk

Vino di Marie

Vrienden van Sinterklaas

VV Kogelvangers

Wen’s Fotografie

WG Makelaars

WI-AR Hadyman

Yachting Willemstad

Zeesleper de Westgat / Klipper 

de Zeewolf

Inwoners van Willemstad

Mederwerkers aan de intocht

Mede mogelijk 

gemaakt door

InkleurKlaasje
Kleur jij Sint en Piet mooi in?


