
 

 

 

 
 
 
Sinterklaasfeest, 1,2,3, en 6 december 2021 
 
 
In de tijd dat de “Loods” in de Beijersstraat er nog was vierden wij daar het 
Sinterklaasfeest. Echt een groot feest met kindertheater voor de pauze en na de 
pauze natuurlijk Sinterklaas met zijn Pieten, wel ruim 400 kinderen mochten naar 
binnen en de moeders mochten natuurlijk ook komen kijken naar al het spektakel! 
Want dat was het wel, altijd veel pieten die een geweldige voorstellingen gaven. 

Soms stonden ze wel 4 lagen 
hoog bovenop elkaar en 
haalden ze allerlei spannende 
acrobatische toeren uit. Wij 
hadden ook meestal acrobaten 
pieten vandaar. Maar sinds de 
Loods weg is en het Mandelaplein te klein werd voor 
ons, zijn we ermee gestopt. Ouders waren zo boos 
dat ze er niet meer bij mochten dat er soms ruzie 
aan de deur was wie er wel en niet binnen mocht. 
 
Joubertplantsoen 

 
 

 
Ook in het Mandelaplein was het altijd leuk en spannend, 
Sint met zijn pieten en wij werden op beide plekken zeer 
goed ontvangen en de samenwerking was altijd perfect.  
 
De Loods weg, Mandelaplein te klein de Sporthal te groot en 
ouders vol onbegrip…. Dat deed ons besluiten om geen 
Sinterklaasfeest meer te vieren. Maar ja je wilt toch wat. Dus 
werd het op alle pleinen van de Hopjes je schoen zetten.  

 
Kaapseplein 

 
Dus 2021 was weer het jaar van je schoen zetten. Door de 
Corona konden de kinderen niet allemaal tegelijk komen, dus 
kregen ze daar drie dagen de tijd voor, 1, 2 en 3 december en 
na het weekend dat was dan 6 december konden de kinderen 
hun schoen met kadootje komen halen. 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 Anna Blamanplein 

Van tevoren hadden de kinderen mooie kleurplaten 
gemaakt en sommige hadden schoentjes gebracht, 
andere alleen de kleurplaat. Maar daar weten ze bij ons 
wel raad mee. Bij juffrouw Lies op het Joubertplantsoen 
hadden ze de tekeningen in de skeelers gedaan. Ook 
hadden de kinderen strookjes met daarop hun leeftijd, 
meisje of jongen en tel.nr. van moeder of vader. Zodat de 
schoenen en de kadootjes weer bij het juiste kind terecht 
zouden komen.  
 
Ja het is allemaal minder dan wanneer je een zaal ter 
beschikking hebt, dan kan je een groot feest geven. Maar 
ik geloof dat de kinderen dit net zo leuk vinden het gaat 
toch om de spanning en dan vooral het kijken of er een 
kadootje in de schoen/skeeler zit. Nou dat was in ieder  
geval wel zo. 
En natuurlijk met een mooie puntzak vol met taaipopjes en andere lekkers. Toch vonden de kinderen 
het weer erg gezellig. Want helemaal zonder je schoen zetten of een feestje, daar zijn wij zeker nog 
niet aan toe. En de kinderen al helemaal niet, de nieuwkomers in Nederland zullen dit onthouden en 
weten precies wat de gewoontes zijn bij de Hopjes. Ondanks de regen de hele week hebben toch  
49 kinderen hun schoen gezet. Hopelijk volgend jaar wat beter weer en weten we ook allemaal hoe 
we met Corona om moeten gaan. Sinterklaas heel hartelijk bedankt en graag tot volgend jaar, breng 
vooral uw Pieten ook weer mee, die zijn altijd zo gezellig. Oh ja, de overgebleven kadootjes hebben 
ook een goede plek gekregen, ook bij kindjes. 
 

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een goed en rustig Oud en Nieuw. 
 

Tussen de Kerstdagen en Oud en Nieuw zijn alle Hopjes in Transvaal gesloten. 
 

3 Januari 2022 zijn we weer op de meeste pleinen open. 
De Hopmobiel gaat weer in het voorjaar rijden.  
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