
 
 

PERSBERICHT  
Oss, 12 november 2019 

 

Museum Jan Cunen tovert burgemeesterskamer om tot 
slaapkamer van Sinterklaas  
 
Dit jaar belooft een wel héél spannend Sinterklaasfeest te worden voor de grote 
en kleine inwoners van Oss. Want van 16 november tot en met 8 december logeert 
de Sint in de voormalige Burgemeesterskamer van Museum Jan Cunen die speciaal 
voor hem is omgetoverd tot een échte Sinterklaaskamer. Kinderen, (groot)ouders 
en scholen zijn meer dan welkom om een blik te werpen in de Sinterklaaskamer 
en mee te doen aan onze spannende Sinterklaasopdrachten. Verder mogen 
kinderen hun schoen zetten in het museum en is er een kleurplatenwedstrijd: de 
winnaars mogen Sinterklaas op zondagochtend 24 november mee uit bed halen.  

Reserveer je gratis toegangskaartje online                                                          
Voor kinderen zijn de toegangskaartjes voor de bezichtiging van de Sinterklaaskamer en de opdrachten in 
de Trouwzaal gratis te reserveren via: www.museumjancunen.nl. De kaartjes zijn geldig voor de periode 
van maximaal een uur en kunnen worden gereserveerd tot uiterlijk 09:00 uur van de dag waarop je het 
museum bezoekt. NB: zorg dat je online reserveert en niet aan de kassa om te voorkomen dat er geen plek 
is. Scholen zijn vanaf 18 november welkom van dinsdag tot en met vrijdag tot 15:00 uur. Kinderen en hun 
(groot)ouders (of begeleiders) zijn vanaf 18 november welkom van dinsdag tot en met vrijdag vanaf 15:00 
uur en in het weekend. Begeleiders betalen aan de kassa slechts € 2,50 entree (alleen toegang tot 
Sinterklaaskamer en Trouwzaal). 

Kom kijken naar de aankomst van Sinterklaas in Museum Jan Cunen op 23 november                            
Op zaterdag 23 november komt de Sint aan in Oss en dat willen we samen vieren. Na de intocht ontvangt 
Museum Jan Cunen Sinterklaas tussen 15:00 uur en 16:00 uur zodat hij heerlijk kan uitrusten in zijn eigen 
slaapkamer. Zorg dat je erbij bent zodat ook jij naar de Sint kunt zwaaien voordat hij zijn vermoeide hoofd te 
rusten legt. 

Doe mee met de spannende spelopdrachten in de Trouwzaal               
Naast de Sinterklaaskamer worden er in de Trouwzaal zes korte, maar spannende opdrachten aangeboden 
die kinderen onder begeleiding van een volwassene (max 4 kinderen per 1 volwassene) kunnen uitvoeren. 
Heb jij ook een geheime boodschap voor Sinterklaas? Schrijf het op een briefje en stop het in de grabbelton. 

Win de kleurplatenwedstrijd en maak Sint mee wakker            
Kinderen inderen krijgen op school een kleurplaat die ze tussen 18 en 22 november kunnen inleveren in 
het museum (of bij de Jumbo’s). De winnaars van de kleurplatenwedstrijd mogen Sinterklaas op 
zondagochtend 24 november mee komen wakker maken.  

 

 



 
 

 

 

 

Zet je schoen in het museum                                
Tegelijkertijd met het inleveren van de kleurplaten kunnen kinderen tussen 18 en 22 november hun schoen 
zetten in het museum. Wellicht dat hij hem voldoet… 

 

---------- 
Voor informatie over het programma, reserveringen en tijden kunt u contact opnemen met Claartje de 
Nijs, bedrijfsvoerder Museum Jan Cunen: claartjedenijs@museumjancunen.nl | tel: 0412 798006 
 

Voor vragen mbt pers en media kunt u contact opnemen met Manuela Klerkx, PR Museum Jan Cunen: 
manuelaklerkx@museumjancunen.nl | tel: 06 81352448 
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