
 



Het verhaal begint een week 
voor pakjesavond in de 
pakjeskamer van het grote 
Pietenhuis. 
 

Tijdens een drukke avond gaat daar zomaar een 
pakje open. Door een smalle kier kijkt iets of 
iemand naar buiten.. 



Ik ben het lief 
kind..Ozosnel 

het meest 
fantastische 
paard van de 
Sint.. Ahum 

Ehh het meest fantastische paard..Jaja 
dacht Bijdetijd. Maar Ozo dingetje als je 
zo fantastisch bent, wil je mij helpen om 
mijn wens in vervulling te laten gaan? Ik 
wil zo graag één keer op avontuur voordat 
ik verborgen word onder een jas of 
overhemd van een groot mens. 

Ozosnel kon zo’n vraag niet weigeren! 
Hij wist wel raad met deze vraag. Hij 
pakt  Bijdetijd op en sluipt op het puntje 
van zijn hoeven het Pietenhuis door. Op 
weg naar.. 

Wie is daar 
riep de 

iemand vanuit 
de doos.. 

Ozosnel dacht 
hardop.. 

Avontuur.. Er op 
uit! 



.. Op  weg naar buiten voor een groot 
avontuur! 

Tijdens een korte lunch break  speelden ze 
het favoriete spel van Ozosnel: 
verstoppertje. Wie er nu het beste in was.. 
dat laten we maar in het midden.. 

Negen, 
tien..ik 
kom! 

Ik ben er 
niet..jij 

kunt mij 
niet 

zien.. 



Ondertussen in het grote Pietenhuis 
moest Sinterklaas op zoek naar een 
alternatief vervoersmiddel. 

Na een lange wandeling kwam onze 
bijzondere stel aan in een stad. 
Bijdetijd keek zijn ogen uit en werd 
meteen verliefd op het uurwerk van de 
domtoren! Wow zo glimmend en groot 
! 

Ah dit is het 
huis van de 

stappentellers..
waar ik straks 
terecht kom.. 

High 
five 

Nijntje! 



Hiha!  
haha 

Een groot avontuur is  natuurlijk geen 
avontuur zonder een reis met de trein. 
Samen sluipen ze op hun tenen en 
puntjes van de hoeven door de 
stationshal op weg naar de trein. 

Ozosnel zou Ozosnel niet zijn als hij 
onderweg niet iemand moest laten 
schrikken.. 



Dat kan 
sneller!  

De eerste wens van Bijdetijd was de 
toerist uithangen . Waar kan dit beter 
dan op een “oerhollandse plek”.. Tussen 
alle toeristen viel ons duo totaal niet op. 

Cheese! 
Say 

Cheese! 



Na een lange dag was het tijd voor een afsluitend feestje met niemand minder 
dan Nijntje.. Proost allemaal op deze gezellige avond hinnikte Ozosnel.   

Proost 
Nijntje en 
Bijdetijd! 

Hik.. Sinterklaas is 
jarig zet hem op 

de pot..Lalala 
Oh wat zal hij 

stinken 
…haha 



Na een avondje doorzakken met hun nieuwe vriend Nijntje gingen Ozosnel en 
Bijdetijd op zoek naar een wel verdiende slaapplek. Maar  alle stallen waren vol 
..Toevallig was er nog een bankje “vrij” in het Vondelpark. Nou ja vrij …de zwerver 
rende hard weg toen ons hilarisch duo er aan kwam. Hoe zou dat nu komen? 

Grrr 
haha 
Knorr 
grrr 

Hoe luidde het 
spreekwoord ook 

al weer..”drank 
maakt meer kapot 

dan..” 



Hé schuif 
eens op 
met je 

dikke kont, 
Ozosnel! 

De tweede wens van Bijdetijd was in stijl 
ontbijten. Waar kan dat beter dan bij de 
lekkerste banketbakker van Nederland: Jan 
de Groot. Dit bezoek gaan ze daar nog lang 
onthouden. 

Smak 
smak 
smak 

Meer! 
Meer 

meer.. hiha 



Na het welverdiende ontbijt 
en met een op knappen 
staande buik gaat het duo 
op pad voor de laatste wens 
van Bijdetijd: met zijn 
voeten in het zand genieten 
van een romantische 
zonsondergang. 

Pff het wordt 
hoog tijd dat die 

luie Ozosnel 
weer terug komt. 
Hier ben ik veel 

te oud voor 

He waar zou 
dit knopje 
voor zijn.. 



Onderweg naar het strand zie je soms 
mooie dingen.. Nou ja , “mooi”, de 
meningen verschillen er over.  

Na een korte reis komen onze vrienden aan 
op het strand van Scheveningen, nog net 
voor zonsondergang. Al mijmerend genieten 
onze vrienden na van hun avontuur. 

Ozosnel is 
dat niet die 

stad van 
Heineken 
en Ajax 

(knipoog..) 

Haha.. 

He Ozosnel ik lig 
in de schaduw! 
Schuif even op 



He kijk wie 
we daar 

hebben..is 
dat niet Ozo 

dingetje.. 

Nadat de speurpiet Ozosnel had 
gevonden nam zij het paard van 
Sinterklaas en zijn mede avonturier mee 
terug naar het grote pietenhuis, na een 
bezoek aan MC Donalds voor een 
afsluitende milkshake met 
pepernotensmaak).  

Na de mysterieuze verdwijning van 
Ozonsnel had Sinterklaas een 
opsporingsbericht verstuurd via 
pietenmail. Alle pieten stonden op de 
uitkijk en speurpiet in het bijzonder. Zij 
nam haar taak serieus en speurde in elk 
hoekje van het land. 



Jiha! Wat 
ben ik blij 

dat je terug 
bent Ozo-tje! 

Ozo-tje..ja 
Klaasientje 

Sinterklaas was maar wat blij dat 
Ozosnel terug was. Hij had in de 
tussentijd diverse alternatieven 
uitgeprobeerd maar geen voldeed zo 
goed aan zijn vijftig pagina’s dikke 
eisenspecificatie als Ozosnel. 

En Ozosnel was net op tijd voor het grote 
feest van Sinterklaas. Al weer het 
duizendste kaarsje. Het duurde even 
voordat de pieten alle kaarsjes hadden 
aangestoken,maar dan had je genoeg 
licht om het hele pietenhuis te 
verlichten. 

O wat zijn wij 
blij..niet omdat 
hij jarig is, maar 
om de snaaierij! 



Jullie vragen je vast af….Hoe liep het 
avontuur van Bijdetijd af! Hij was het 
cadeau van de pieten voor .. 
Sinterklaas!  En zo werden Ozosnel en 
Bijdetijd het magische duo van 
Sinterklaas. 


