
Het Grote Hopjes Sinterklaas Feest 2008 
 

Het ziet er treurig uit vandaag. Het miezelt en mijn eigen ook 

niet al te beste bui hangt ook al in de lucht. Dat kan leuk 

worden denk ik. Ik wil naar huis naar mijn warme kachel. Ik heb een hekel 

aan grauwe luchten en miezelregen. Dan maar meteen alles over mijn hoofd. 

Een flinke plensbui en dan zijn Moeder Natuur en ik weer bevrijd van al onze, 

niet zo vriendelijke gedachtes en gaan wij er weer met goede moed tegen aan. 

Hoop ik. Ik heb geluk. Het zonnetje laat een 

verlegen lachje zien en ik zie de wereld meteen weer 

door een roze bril. Immers…ik ga Sinterklaas 

ontmoeten vandaag. Hoogstpersoonlijk als het even 

méé zit. 

 

Na een klein standje van één van de organisatoren 

(ik was eigenlijk iets te laat; een minuut of twee) 

kwam ik via de tuin, de sportzaal van Buurthuis de Loods binnen. Ik zag daar 

keurig opgestelde 

tribunes en een heus 

podium. Wouw…dát zag 

er professioneel uit 

allemaal zeg. Ik had 

meteen grote 

verwachtingen. De 

kinderen (tussen 3 en 12 

jaar) hadden zich rond 

13.00 uur al gemeld op 

hun “eigen” Hopjesplein, 

kregen een “armbandje” 

om en werden onder 

begeleiding van 

(natuurlijk) 



Hopjesmedewerk(st)ers 

naar Buurthuis De Loods 

gebracht. Goed gedaan die 

rode armbandjes.  

 

Ongeregeldheden hebben 

zich tijdens mijn 

aanwezigheid gelukkig 

NIET voorgedaan. Het was 

gewoon één groot feest van 

begin tot eind. Om 14.00 

uur begon het 

vóórprogramma verzorgd 

door Muziektheater Briza. 

Het was een toneelstuk 

met zang en dans (een 

musical dus?) met de titel: 

“LOTTE en het geheim 

van de Straussvogel.” 

Het thema was: roddels en 

roddelbladen, geheimen 

hebben en geheimen 

bewaren en … wat zijn je 

vrienden? Heb JIJ 

geheimen voor je 

vrienden?  Hier en daar 

leerde de jeugd ook nog 

iets over normen en 

waarden.  

 

Wat is eerlijkheid en wat is 

een leugen?  Wat mag je 

wél vertellen en wat is 

verklappen? Er werd af en 

toe wat klassieke muziek 

toegevoegd. Strauss omdat 

de hoofdrolspeelster een 

“Straus-vogel” was.  (Ik 

vraag me serieus af of de 

kids dát stukje klassiek 

muziek meegekregen 

hebben.) Hoe dan ook: de 

kinderen weten in ieder 



geval sinds vandaag het grote geheim van de struisvogel.  

En indien U het nog niet wist … het grote geheim van de struisvogel is het feit 

dat hij/zij NIET kan vliegen. 

 

Het was een hele mooie 

voorstelling. Ik heb de kinderen 

wel een half uur lang met open 

mond zien kijken naar het 

podium. Daarna werd het 

ietwat onrustig en het laatste 

kwartier was alle aandacht 

finaal verdwenen. Jammer. 

Misschien is een voorstelling 

van een uur, zo mooi als die 

show ook is, een beetje te 

lang????  

 

Na het Briza optreden werden er 

door de Hopjes vrijwillig(st)ers, 

drankjes, snoep en gevulde 

koeken uitgedeeld aan de 

kinderen.  

Het podium werd vrijgemaakt 

voor een regelrechte Djembé 

workshop. Er stonden trommels 

klaar en kinderen uit het publiek 

werden uitgenodigd om mee te 

doen.  

 

 

De clou bij Djembé is de 

afkorting: KLM… Kijken… 

Luisteren…Meedoen. 

Maar…als je zo’n 350 kinderen 

(de ouders even niet 

meegerekend) in een zaal hebt 

die allemaal mee willen doen is 

er een systeem nodig zodat 

(bijna) iedereen mee kan doen. 

De Djembé-master/teacher, 

André Mosis besloot: “Iedereen 

mag trommelen MAAR de 

master bepaald wie aan het einde 



van een sessie mag blijven zitten”. Natuurlijk zijn de kids 

die niet mogen blijven zitten het daar helemaal niet mee 

eens. Lovende woorden van de master plus “ik moet nu 

eenmaal kiezen” interesseert de afgewezen kids geen biet. 

“Ik zat toch in de maat?” hoorde ik een aankomend 

Djembé expert zeggen? Tja…misschien had hij/zij niet de 

X-factor? 

 

 

En eindelijk… eindelijk…. 

hé, hé…..daar was íe dan. 

Die oude man met zijn 

witte baard … zijn mijter 

en zijn onlosmakende 

Pieterbazen. De 

aanwezigen hadden er lang 

op gewacht. Het applaus 

was groot en het gejuich 

hard. Hulde aan de 

presentator, Theo 

Westerduin, die het kleine 

(en zelfs het grote) publiek 

steeds weer wist op te 

zwepen. Tja…en DAN komen de aapjes uit de mouwtjes……… 

Wie zoet is krijgt lekkers 

en wie stout is … krijgt 

niets. 

Het is niet te geloven 

bijna. Zo ontzettend veel 

kinderen in één zaal…en 

allemaal zoet en 

braaf…..???? 

Volgens het grote boek 

van Sinterklaas wél !!! 

Er waren cadeautjes voor 

alle kinderen die iets voor 

Sint gedaan hadden. 

Kinderen hadden 

tekeningen gemaakt en 

Zwarte Pieten hadden winnaars uit gezocht. Voor die kinderen was er natuurlijk 

een cadeautje. Kinderen uit het publiek mochten op het podium een optreden 

doen voor de Sint. Ik heb zulke leuke optredens gezien. En natuurlijk allemaal 

beloond met een cadeautje van Sint. Zelfs de presentator vroeg aan Sint: “Jeetje 



Sint, wat kost dat allemaal 

wel niet? Hoe komt U aan 

al dat geld”. Sint zei: 

“Ach….ik ben nu eenmaal 

Sinterklaas”! Iedereen 

heeft te maken met de 

financiële crisis maar…de 

Sint niet. Die blijft geven 

met gulle hand. Vooral de 

Sint die de Stichting 

Haagse Hopjes Transvaal 

bezoekt. 

 

Met dank aan sponsors, 

medewerk(st)ers en 

vrijwillig(st)ers van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal sluit ik af.  

 

Kimm: 3 december 2008 

 

 

 

 

 

 

Onze onmisbare vrijwilligers. 

Dank je wel dames. 

 

 

 

 

 



De voorbereidingen en sponsors:   

 
Natuurlijk heb je heel veel voorbereidingen met zo’n groot feest waar je zoveel 

kinderen verwacht. Je wilt het ook zo leuk en gezellig mogelijk maken zonder 

problemen. Alles is goed verlopen, dankzij alle inzet van alle vrijwilligers maar 

ook de Hopjesmensen, en zeker niet te vergeten Corne Leenheer van WBS. 

Zonder Corne zouden wij niet 

zoveel activiteiten kunnen 

organiseren. 

Corne, heel 

hartelijk bedankt. 

De hoofdsponsor 

van dit 

Sinterklaasfeest 

was het burgerschapsfonds  

de heer S. Santokhi, heel 

hartelijk bedankt. 

En voor beide 

petje af 

Hele speciale sponsors waren dit jaar 

de medewerkers van de afdeling 

kinderrevalidatie (AIOS) van Sophia 

Revalidatie Den Haag. Twee van de 

medewerkers zouden cadeautjes 

komen brengen voor de Haagse 

Hopjes kinderen. Ik had geen 

voorstelling wat dat dan zou zijn. En 

toen, 2 december kwamen ze met drie 

hele grote sinterklaaszaken voor met 

cadeaus, dit had ik niet verwacht. We 

hebben deze cadeaus gegeven aan de 

kinderen die gewonnen hadden met 

de kleurplaten, de kinderen die 

gezongen, gedanst of een gedicht 

voor hadden gedragen voor 

Sinterklaas. Echt een heel leuk 

initiatief van deze dames. Namens de 

kinderen en de Haagse Hopjes 

Transvaal, heel hartelijk bedankt. 
Joke van den Boomen. 

 


