
 

 

Beste kids, teens en ouders/verzorgers,  

Wij zijn weer aangekomen in oktober en hopen over ruim een maand Sinterklaas en zijn 

pieten weer welkom te heten in Nederland. 

Wat ons betreft hoogste tijd om jullie alvast goed te informeren over onze PietenFeesten. 

Super trots zijn we dat we ook dit jaar weer 2 PietenFeesten mogen verzorgen, lees alle 

info goed door, mochten er vragen zijn dan kunnen die het beste gesteld worden aan 

Ellen. 

Zaterdag 30 november in Bernissesteyn, een kort PietenFeest van 14:00 tot 15:00 

uur. Dit PietenFeest is speciaal voor de bewoners van Bernissesteyn, de 

aanleunwoningen en Hart van Zuidland en i.v.m. de beperkte ruimte dan ook alléén 

toegankelijk voor hen. Wij verzorgen daar een korte show, met van elke groep 1 

optreden. We vragen de deelnemende kids en teens om daar om 13:45 uur aanwezig te 

zijn, en verzoeken de ouders de kinderen (voor zo ver mogelijk) enkel te komen afzetten 

en ophalen. 

We verzorgen dit PietenFeest i.s.m. Bernissesteyn, we hopen de bewoners hiermee een 

leuke en gezellige middag te bieden. Voor de kids en teens is dit vaak een erg leuk 

initiatief om aan deel te nemen, zij zullen deze middag beloond worden met applaus en 

veel enthousiasme van de bewoners. 

Zondag 1 december ons echte PietenFeest!! Dit jaar voor de 10e keer, hoe bijzonder is 

dat?! 

Wij vinden dat heel bijzonder en hebben voor deze 10e keer een hele mooie locatie 

uitgezocht:::……Theater de Stoep in Spijkenisse!! 

Wat moet het leuk zijn als je in een echt theater op het podium mag staan en jouw dans- 

en/of sportkunsten mag vertonen aan publiek! 

Ook dit PietenFeest begint om 14:00 uur, deze grote show duurt ongeveer 2 uur. 

Alle kids, teens, junior en Zumba-G groepen zullen tijdens dit PietenFeest een paar keer 

het podium betreden. Natuurlijk hopen we ook weer bezoek te krijgen van de leukste 

pieten van Sinterklaas. 

Elke groep krijgt de opdracht zich te kleden in een kleur, zodat het op het podium 1 

geheel is, de kleuren voor dit jaar zullen we verderop in deze brief kenbaar maken. 

Vorig jaar werd ons PietenFeest bezocht door een enthousiast publiek van zo’n 400 

geïnteresseerden. Ook dit jaar hopen we natuurlijk dat ons PietenFeest weer bezocht zal 

worden door veel ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en andere familieleden en 

vrienden, zodat het voor de optredende kids en teens, maar zeker ook voor het publiek 

weer een groot feest zal worden. 

De ticketverkoop voor de toeschouwers zal direct na de herfstvakantie starten (maandag 

28 oktober), tickets à € 7,50 zullen vanaf dat moment aan onze balie te koop zijn. 

Tickets zijn inclusief gebruik van de garderobe. 

We maken in onze tickets onderscheid tussen kids t/m 11 jaar en iedereen van 12 jaar 

en ouder, geef dit goed aan bij het kopen van de tickets. Alle bezoekende kids t/m 11 

jaar krijgen na afloop van het PietenFeest een kleine verrassing. Kids & Teens die zullen 

optreden hoeven geen ticket te kopen, zij ontvangen dit in de les van hun juf, uiteraard 

zullen ook zij na afloop door de Pieten worden beloond.  

 

 



 

 

 

Op een rij… wat belangrijke zaken en ‘regels’ die verband houden met onze 

PietenFeesten; 

- vanaf de herfstvakantie nemen wij geen nieuwe kids en teens meer aan i.v.m. de 

voorbereidingen voor de PietenFeesten. 

- kids die in de komende weken 7 of 10 jaar worden, verzoeken wij te wachten met 

overstappen naar een volgende groep i.v.m. de voorbereidingen voor de PietenFeesten. 

- tijdens de voorbereidingen én tijdens het PietenFeest bestaan Sinterklaas en zijn pieten 

ECHT, vooral belangrijk voor de kids uit de kidsdance, waarin de groep bestaat uit nog 

volledig overtuigde kids, twijfelaars en inmiddels begrijpende kids. 

- het PietenFeest in Bernissesteyn is alleen bedoeld voor de bewoners en niet voor overig 

publiek. 

- het PietenFeest in Benissesteyn is op zaterdag 1 december, begint om 14:00 uur en is 

om 15:00 uur afgelopen, we zien iedereen graag om 13:45 uur in Bernissesteyn. 

- dit jaar vindt ons PietenFeest plaats in Theater de Stoep, Theaterplein 1 te Spijkenisse. 

- de tickets voor ons PietenFeest voor het publiek zijn te koop vanaf maandag 28 oktober 

2019, tickets zijn NIET verkrijgbaar aan de deur!! 

- bij Theater de Stoep kunnen alle bezoekers gebruik maken van de garderobe. 

- de zaaldeuren zullen om 13:45 uur geopend worden, waarna wij hopen onze show om 

14:00 uur te kunnen laten starten. 

- wij verkopen de tickets niet op stoelnummer (zodat ook die ene twijfelende oma nog 

gewoon bij de familie kan zitten), wij verzoeken iedereen in Theater de Stoep zoveel 

mogelijk aan te schuiven. 

- we vragen alle deelnemende kids en teens tijdens beide PietenFeesten rekening te 

houden met de kledingkleuren zoals op de volgende pagina opgegeven. 

- de deelnemende kids en teens zijn buiten de optredens om gewoon onderdeel van het 

publiek. Er worden enkele rijen voor hen vrij gehouden, zodat zij gemakkelijk het podium 

kunnen betreden en na het optreden weer plaats kunnen nemen in de zaal. 

- we maken geen gebruik van kleedkamers, deelnemers die in meerdere groepen 

meedansen kunnen zich omkleden in de coulissen, zij kunnen zich met hun spullen voor 

de start van de show melden bij Ellen (maak het jezelf niet te moeilijk!) 

- om verschillende redenen is het voor ons HEEL belangrijk het aantal deelnemende kids 

en teens te weten. Wij vragen jullie daarom z.s.m., doch uiterlijk 3 november 2019 bij 

gevoegde strook in te leveren aan onze balie. 

- vragen rondom het PietenFeest kun je stellen aan onze balie of aan Ellen (eventueel 

ook te bereiken via ellen@grapefinesports.nl), let tijdens het stellen van vragen op de 

geloofwaardigheid voor eventueel aanwezige en meeluisterende kleine kinderen.  

 

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien graag z.s.m. 

bijgevoegde strook terug. 

De kids en teens worden tijdens de lessen goed voorbereid op alles wat te gebeuren 

staat. Wij wensen hen heel veel plezier en succes tijdens de voorbereidingen! 

Op naar een mooie voorstelling in Bernissesteyn en een knal show in Theater de Stoep! 

 

Sportieve groet, Team GrapeFine Sports  

 



 

 

Kleding-kleuren 

Aerobic/Step Teens maandag: Groen  

Kidsdance 1 dinsdag: Roze   

Kidsdance 2 dinsdag: Paars    

Indoor Bootcamp Junior dinsdag: Blauw 

Zumba-G: Geel 

Kidsdance 2 donderdag: Fluor/Neon (alle kleuren, als het maar lekker fel is)   

Indoor Bootcamp Junior donderdag: Zwart/Wit   

Teendance donderdag: Rood  

 

De artiesten moeten al omgekleed naar de PietenFeesten komen.  

Jullie mogen thuis creatief zijn met kleding, accessoires, make-up, haren e.d. 

Als basiskleur hopen we dat het lukt om met zwart te werken. 

De kleding mag helemaal zo als je dat zelf wilt, kijk wat er in de kast hangt, wat je 

misschien van elkaar kunt lenen, combineren maar! Succes!  

Je kunt denken aan een zwarte broek en een zwart shirt en dan accessoires in de kleur 

van jouw groep. Voor de schoenen; als ze maar schoon zijn (liever geen modderige of 

zanderige schoenen op het podium, om uitglijden te voorkomen). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Aanmelding PietenFeesten 2019 

graag z.s.m. ingevuld inleveren, uiterlijk 3 november 2019 

 

Naam:                        

Ik doe graag mee met  

o PietenFeest Bernissesteyn – zaterdag 30 november 14:00 uur – 15:00 uur 

o PietenFeest GrapeFine Sports – zondag 1 december 14:00 uur – 16:00 uur  

Graag doe ik mee aan de volgende optredens:  

o Kidsdance 1 dinsdag  

o Kidsdance 2 dinsdag  

o Kidsdance 2 donderdag  

o Step/Aerobic maandag   

o Teendance donderdag  

o Indoor Bootcamp Junior dinsdag  

o Indoor Bootcamp Junior donderdag  

Wij gaan ervanuit dat als jij aangeeft mee te doen met een optredende groep, dat je de 

komende periode zoveel mogelijk in deze lessen aanwezig zult zijn. 


