
Net als de titel al zegt, Sinterklaas is er voor ieder kind. Omdat dit niet vanzelfsprekend is organise-

ren wij jaarlijks Sint voor ieder kind. Een groot evenement met toneel, dans, zang, cadeautjes,  

lekkers en natuurlijk een bezoek van Sinterklaas met heel veel van zijn beste pieten. Na het feest 

gaat ieder kind met een mooi gevulde tas met cadeautjes, snoep, fruit en een kinderzwerfboek naar 

huis. Maar wat wij nog veel belangrijker vinden, de kinderen hebben een onvergetelijke middag 

meegemaakt, hebben gedanst, gezongen en gestraald. 

Sint voor ieder kind 

Stichting Nienoo laat ieder kind stralen. Dat is ons motto, echter wij zijn er 
speciaal voor kinderen die opgroeien in gezinnen die het financieel iets 
moeilijker hebben en waar dat uitstapje of cadeautje niet vanzelfsprekend is. 

Wij zijn er voor de kinderen in Parkstad! 
Sint voor ieder kind vindt dit jaar plaats op woensdag 23 november van 
15.00—17.00 uur in de Brikke Oave in Brunssum 
Om aan Sint voor ieder kind deel te nemen kunt u uw kinderen gratis aan-
melden door met ons contact op te nemen via info@nienoo.nl . Speciaal 
voor dit evenement mag u ook een vriendje inschrijven, zodat de kids samen 
kunnen genieten. U kunt ook kinderen van gezinnen uit uw omgeving aan-
melden, bijvoorbeeld van buren, kennissen of familie. En tevens nemen wij 
aanmeldingen in behandeling van maatschappelijke / sociale instellingen of 
leerkrachten van scholen.  

Wij stellen slechts enkele voorwaarden: 
* De kinderen hebben de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar 
* Het gezin woont in Brunssum of omgeving (Parkstad) 
* Een toelichting op uw situatie; waarom zou het voor de kinderen geweldig 
zijn om deel te nemen aan Sint voor ieder kind. 
 
Onze activiteiten zijn gratis en we kunnen voor iedere activiteit maar een 
beperkt aantal kinderen laten deelnemen. Schrijf u tijdig (voor 11 november)
in en wij nemen contact met u op. 

Back to the future 

Wij van Nienoo hebben een  
speciale verassing voor onze 
bezoekers. Wij hebben een geweldi-
ge Sintshow aan ons  
programma toegevoegd.  De pieten 
van Sintshow zullen ieder kind laten 
stralen met hun  grappen, grollen en 
trucs. 

Als Show Piet samen met Pakjes Piet 
en Macho Piet zijn 5 jarige jubileum 
wilt vieren beloofd hij zijn vrienden 
een geweldige goochelshow. Ook 
heeft hij een verrassing voor hen, 
een tijdmachine. 

In de voorstelling Sint Show, Back to 
the Future zorgen de pieten voor 
veel bijzondere gasten, indrukwek-
kende effecten en hilarische acts. 

Meer info op: www.nienoo.nl 


