


Dag lieve kinderen van Sint-Annaland,

Nog een paar nachtjes slapen en dan ben 

ik weer in het land. Ik kijk er enorm naar 

uit om jullie allemaal weer te zien. 

De Pieten hebben dit jaar weer goed hun 

best gedaan om alles voor te bereiden. De 

pepernoten worden gebakken, de laatste 

cadeautjes worden ingepakt, Ozosnel wordt 

verzorgd, mijn schoenen en staf zijn 

gepoetst. Dus wij zijn er klaar voor!

Ik hoop jullie allemaal te zien op zaterdag 

12 november om half 4 aan de haven. 

Ik heb er zo’n reuze zin in!

Dag hoor!
Sinterklaas

Sint�klaas 
in Sint-Annaland
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Voor zowel uw grote
als uw kleine klus

+31 (0)6 42251000

Tjalk 18, 4697HK
Sint-Annaland

Maja
Ring 2, 4697 EC St Annaland, Tel: 0166-653438

7,99 2,50 korting

€ 5,- korting





Overduidelijk 
financieel advies van Overbeeke

T: 088 – 730 77 00  •  E: info@overbeeke.nl  •  I: www.overbeeke.nlVolg ons online!

Vestiging Tholen
Oudelandsestraat 9

Vestiging Steenbergen
Kaaistraat 6

Vestiging Sint-Annaland
Raiffeisenstraat 2

Bij Overbeeke kunt u terecht voor een compleet overzicht van uw 

financiële gegevens. Of het nu gaat over betalen en sparen, uw 

hypotheek, particuliere of zakelijke verzekeringen of een zorgeloos

pensioen. Overbeeke staat als financieel adviseur garant voor een 

deskundig, onafhankelijk advies, met een persoonlijke aanpak in 

begrijpelijke taal.

Zakelijke verzekeringen
Onze adviseurs begeleiden u bij een risico-

analyse binnen uw onderneming. Wilt u 

bijvoorbeeld een risico zelf dragen of is het 

verstandiger om u daarvoor te verzekeren? 

Wij geven u graag professioneel advies in 

duidelijke taal.

Particuliere verzekeringen
U kunt bij ons terecht voor particuliere 

verzekeringen, zoals een auto- of 

inboedelverzekering. Wij hebben een breed 

aanbod in verzekeraars en ook hebben wij 

toegang tot de verzekeringen van ZLM.

Bankzaken
Betalen en sparen bij RegioBank, ook een 

rekening voor uw kind is zo geopend! 

Uitvaartverzekeringen
Een belangrijk aspect. Wilt u de kosten van 

een uitvaart naar uw wens afdekken? 

Wij denken graag met u mee!

Hypotheken
Een huis aanschaffen of op zoek naar een 

andere woning? Wij zijn gespecialiseerd 

in hypotheken! Omdat we onafhankelijk 

zijn bieden wij u keus uit veel verschillende 

aanbieders. Dit biedt u veel voordelen.

Pensioenen
Nadenken over later? Wij willen graag met

u kijken wat u kunt doen om te zorgen dat 

u van uw oude dag kunt genieten.
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Ook de grafische
oplossing op maat?
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i n fo @ j p web o n t we rp. n l

www.jpweb o n twe rp. n l

C o n t a c t :

W e b o n t w e r p

WEBONTWERP - GRAFISCH ONTWERP - ONDERHOUD

Gourmetten op het
heerlijkste avondje

van het jaar?
- Gourmetschalen

- Gourmetbakjes per persoon
- Gourmet opmaat

- Luxe, standaard& kinder

Alles is mogelijk bij:

Voorstraat 48
4697 EL

Sint-Annaland
0166-652448






