
“De eerste indruk als je hoort dat je dicht moet is natuurlijk verschrikkelijk balen. Wij zijn eigenlijk 
meteen overgeschakeld naar het denken in oplossingen i.p.v. teleurgesteld zijn om wat niet kan. 
Daar kwam in het voorjaar 2020 ons welbekende Huiskamertheater uit. De theaterzaal is toen 
omgebouwd tot het gezelligste huiskamertheater waar iedereen vanaf juni 2020 onder veilige 
omstandigheden weer van een avond theater kon komen genieten. De twee weken in november 
waarin we onze deuren moesten sluiten gaf ons de mogelijkheid om het Sinterklaashotel mogelijk te 
maken. We zijn toen direct aan de slag gegaan met het opzetten van het Sinterklaashotel. Als team 
was het fijn en leuk om met iets aan de slag te gaan dat wel door kon gaan en waardoor je ook iets 
voor de maatschappij kon betekenen. Nergens was namelijk iets rondom Sinterklaas voor de kids te 
doen. 
 
Wij hebben zowel op het Huiskamertheater als het Sinterklaashotel zoveel positieve reacties mogen 
ontvangen. En daar doen we het voor! Ook al kunnen we in deze tijd maar een klein aantal bezoekers 
per show kwijt, we willen toch in contact blijven met ons publiek en onze bezoekers. En dat werd 
beloond door de vele positieve reacties.” - Merel Sengers, theater de Kattendans. 
 
 
BREAKING NEWS Sinterklaashotel de Kattendans! 
 

Sinterklaas logeert in Theater de Kattendans! 
 
Ongelofelijk blij en trots dat wij Sinterklaas en zijn 
Pieten mogen ontvangen! Sinterklaas is vanaf die 
dekselse corona-uitbraak samen met Hoofdpiet op 
zoek naar een goede uitvalsbasis voor zijn jaarlijkse 
snoepreisje naar Nederland. Afgelopen zomer las hij al 
over een Huiskamertheater in de gemeente Bergeijk 
die he-le-maal coronaproof ingericht is. Theater de 
Kattendans inderdaad. Ook had hij op het NOS Journaal 
gezien dat het op en top georganiseerd en veilig is. Al 
met al reden genoeg om Hoofdpiet op onderzoek uit te 
sturen. Een nauwkeurige inspectie door de trouwe 
knecht tot gevolg. 
 

De Kattendans voelt zich oprecht vereerd en gaat de enorme uitdaging aan om aankomende dagen 
het gebouw om te bouwen tot: Sinterklaashotel de Kattendans. Om de Sint goed en wel te mogen 
ontvangen dient de Kattendans wel aan strenge randvoorwaarden te voldoen. Er komt een grote 
slaapkamer, een postkamer, een huiskamer, een pakjeskamer een bakkerij. En niet te vergeten moet 
er heel, heel veel ruimte zijn voor de pakjes. Theater de Kattendans heeft met Hoofpiet in straffe, 
maar faire onderhandelingen afgesproken dat bezoekers welkom zijn. Zo gaaf!  
 
Bekijk de Aftermovie. 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IXnfGDdLIIQ.

