
 

H
u

is
 v

an
 S

in
t 

N
ic

o
la

as
.2

0
1
5

 | 
A

n
as

ta
si

a 

1 

 

 
         

            Erfgoed Educatief project Primair Onderwijs 

‘Huis van Sint Nicolaas’ 

     2015 
 

 

Activiteit : Wees Welkom ! 

Locatie  : Poorthek Entree en Kanunnikenkerk 
 

De gastvrouw van het Klooster, Anastasia, die door Sinterklaas ook wel ‘Zwarte Iet’ wordt 

genoemd, en het SintTeam ontvangen de leerlingen/kinderen en begeleiders bij de entreedeur.  

De Zwarte Pieten hebben het druk, maar het is goed mogelijk dat Sinterklaas een Zwarte Piet 

achtergelaten heeft. Twee leerlingen openen de deur met de Kloostersleutel.  

Na een lied gezongen te hebben voor Sinterklaas in de Kanunnikenkerk, wordt de 

activiteitenplanner uitgedeeld en zullen enkele Pieten het bezoek vanaf de Kloosterzolder 

opluisteren. De leerlingen gaan in (kleur)groepjes uiteen onder begeleiding van de begeleiders 

van uw school.  Jassen, mutsen, handschoenen etc. worden vervolgens, op kleur, op de 

kapstok gehangen door uw begeleiders. Deze garderoberekken worden vervolgens verplaatst 

naar de Sinterklaaspoort bij de uitgang. De doe-kaarten behorende bij de activiteit liggen in 

het desbetreffende vertrek.  
 

Woordenlijst: 

Kanunnikenkerk, maakt deel uit van de Kloosterkerk en is van de Lekenkerk gescheiden door 

het Doksaal (scheidingswand) om het koorgebed destijds in alle rust te laten plaatsvinden  
 

 
Activiteit : Tabberd Tippen 

Locatie  : Sacristie als de Tabberd-kamer 
 

In een bepaalde kledinglade van de grote credenskast liggen allerlei kledingstukken, zoals de 

zogeheten paramenten en kazuifels, keurig opgevouwen.  

Ook de rode tabberd en de mijter van Sinterklaas zijn  fris gewassen en opgeborgen in een 

lade. De aankleedpieten hebben het erg druk en de leerlingen helpen hen door de kleding van 

Sinterklaas alvast op een torso te plaatsen of meester/juf als Sint ‘aan te kleden’. 

Want…. Hoe kleed de Sint zich? 
 

Woordenlijst: 

Credenskast, een kast waarin de kledingstukken liggen opgevouwen in de laden en waarin de 

misbenodigdheden worden bewaard 

Kazuifel, een poncho-achtig cape zonder mouwen 

Mijter, een hoed / bischopsmuts 

Paramenten, (liturgisch) kledingstukken 

Sacristie, een kleedruimte bij de kerk, direct naast de kerkgedeelte 

Tabberd, het rode bovenkleed van Sinterklaas, een wijd lang neerhangende mantel 

Torso, een bovenlijf van een paspop, zonder armen, benen of hoofd 
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Activiteit : Dolle Daktest  

Locatie  : Kruisgang/Kapittelzaal als de Daktest-kamer  

  Kloosterhof bij mooi weer  
 

Alle Zwarte Pieten moeten van Sinterklaas eerst een daktest afleggen voordat ze zomaar een 

dak opklimmen. Als de Pietjes twaalf jaar oud zijn, mogen ze voor het eerst alleen het dak op. 

De moeilijkste opdrachten voor de echte dakpieten om cadeautjes bij jullie te brengen zijn 

schoorsteenglijden, dakgootwippen en dakenkaarten lezen. Want weet u, de dakpieten lopen 

heeeel zachtjes en maken heel weinig geluid. Anders wordt iedereen ’s nachts natuurlijk 

wakker. De Pieten dragen een zak bij zich om de cadeautjes schoon te houden. Bovendien is 

het wel erg handig met zo’n zak op het dak. Stel je voor dat de Pieten met een winkelwagentje 

over het dak gaan lopen. Dat kan niet hoor, dat zou trouwens veel te veel lawaai maken.  

Bij erg vuile schoorstenen gebruiken ze de roe. Soms zit er zo veel roet in dat zelfs de dunste 

Piet Alfredo er niet doorheen kan. Met de roe maken ze de schoorsteen vrij. 

De leerlingen zullen proberen allerlei Pietensluippasjes als echte dakpieten uit te voeren, zoals 

noklopen, fluisterstappen, muurlopen en klinkwippen. 
 

Woordenlijst: 

Fluisterstappen, zo stilletjes mogelijk hoog op de tenen door het grind lopen in de Kruidentuin 

Kapittelzaal,  een Kloosterruimte waar de kruisheren bij elkaar kwamen om met elkaar te 

praten. Ook werden hier de kloosterregels voorgelezen. 

Klinkwippen, de klink van de deur geruisloos omhoog en omlaag bewegen 

Kruisgang, een Kloostergang 

Muurlopen, muisstil met de zak van Sint op de rug langs een muur lopen 

Noklopen, over een balk lopen met de voeten naar buiten 

 

 
Activiteit : Pittige Pepernoten 

Locatie  : Kloostercafé De Refter als de BakKeuken 
 

In De Refter verzorgen de kookpieten een gezond ontbijtje, de gezellige lunch en de 

overheerlijke warme maaltijd voor Sinterklaas en de Zwarte Pieten.  

Sinterklaas vindt het zwarte Kanunnikenkbrood erg lekker en wat te denken van allerlei  

oer-Hollandse stamppotten of bruine bonensoep en een gebakken visje. 

Zal het bekend zijn dat Sinterklaas voor het slapen gaan een Kloostermok ‘Patergepruttel’  

drinkt met daarbij een handje vol pittige pepernoten…? Een lekkernij. 

Met behulp van een speciaal recept wordt deze lekkernij gemaakt in de Kloosterkeuken. 

Hier genieten de leerlingen van deze overheerlijke warme ‘Pittige Pepernoot’ en drinken 

Kloosterwater. De begeleiding krijgt koffie of thee aangeboden. 

Maar eerst gaan de leerlingen samen met de Bak- en Snoeppiet het speciale Pittige Pepernoot-

deeg op unieke wijze kneden. Hoe dat gaat? Met veel beweging en danspasjes op muziek…... 
 

Woordenlijst 

De Refter, de vroegere eetzaal in het Klooster 

Kloosterwater, rode dan wel groene ranja 

Patergepruttel, warme chocolademelk met een toef slagroom en cacaopoeder 

Pittige Pepernoot, pepernoten, maar dan warm geserveerd… 
 

 

Activiteit : Knutsel Kunstwerk 

Locatie  : Galerie I als de Knutsel-kamer 

 

In Klooster Ter Apel is momenteel de expositie ‘Nova Lux’ te bezichtigen. 

De leerlingen wandelen langs deze expositie, tentoongesteld  in Galerie II en I. 

Op verzoek van de Expositiepieten vragen wij u en de leerlingen niets aan te raken, in 

verband met de kwetsbaarheid van deze collectie.  
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In Galerie I echter hebben de Expositiepieten op verzoek van Sinterklaas allerlei stukjes stof, 

glitters en frutsels uitgestald. Het is de bedoeling dat de leerlingen naar eigen ontwerp aan de 

slag gaan met een eigen kunstwerk en deze te versieren.  

Deze wordt door u voorzien van de betreffende voornaam en kan even liggen blijven in 

Galerie I om te ‘drogen’.  

Bij het verlaten van het Huis van Sint Nicolaas worden de Knutsel Kunstwerken door de 

begeleiders meegenomen naar school voor het maken van een expositie of worden daar 

overhandigd aan de leerlingen.  
 

Woordenlijst: 

Expositie, in een zaal wordt een verzameling van voorwerpen neergezet, die je kunt bekijken.   

 

 

Activiteit : Wijze Werkkamer 

Locatie  : Oudheidkamer als de Werkkamer  
 

In de werkkamer leest Sinterklaas van alle kinderen eerst zelf alle brieven en bekijkt alle 

tekeningen. Het gebeurt wel eens dat leerlingen heel lange verlanglijstjes hebben omdat ze 

niet kunnen kiezen. In dat geval kiest Sinterklaas met de Kadopieten het meest geschikte 

cadeau uit. Ook leest Sint hier graag uit de Sinterklaasboekjes. 

Ook is hier een rode kazuifel te zien van een kruisheer. 
 

De begeleiders wandelen met hun groep leerlingen via een aangegeven route naar de 

Werkkamer van de Sint. 

Zwarte Iet heeft toestemming gekregen van Sinterklaas om de werkkamer te bezoeken.  

Let op, wel even aankloppen voordat u met de leerlingen naar binnen  gaat. Hoor, wie klopt 

daar…. Wanneer aan het werk, volgt een interview met Sinterklaas. 

Bij afwezigheid van de Sint leest de begeleider de tekstkaart hardop voor of gaat een verhaal 

voorlezen uit één van de Sinterklaasboekjes. Er is veel te zien en aan te wijzen in de 

werkkamer, op het bureau maar ook de bibliotheek of de kazuifel van de vriend van 

Sinterklaas, een kruisheer uit een Klooster.  
 

Woordenlijst: 

Interview, een vraaggesprek waarbij iemand vragen stelt en een ander antwoordt  

Kazuifel, een soort jas zonder mouwen. Het woord komt van het Latijnse casula, dat ‘huisje’betekent. 

 
 

Activiteit : Tot ziens ! 

Locatie  : Deur in Kruisgang West als de speciale ‘Sinterklaaspoort’  
 

Met een vrolijk Sinterklaasgevoel nemen Zwarte Iet en het Sintteam afscheid van de 

leerlingen en hun begeleiders waarna Klooster Ter Apel wordt verlaten via de speciale 

‘Sinterklaas Poort’.  Uiteraard vindt Sinterklaas het prettig als buiten bij het vertrek nog eens 

door iedereen uit volle borst een Sinterklaas lied wordt gezongen. Welk lied gaat het worden? 

 
 

 
 

Bezoekadres: Boslaan 3-5, 9561 LH  Ter Apel 

www.kloosterterapel.nl          

Routebeschrijving, zie rubriek Een Bezoek 

 

 

 
Idee, samenstelling en op initiatief van en door Z.I.Anastasia vanderWerff-Podgórski Indien de wens bestaat deze 

uitgave verveelvoudigd en/of openbaar te maken d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan 

ook, het verzoek voorafgaand schriftelijke toestemming van Z.I.Anastasia vanderWerff-Podgórski op te vragen. 


