
Verslag van het Sint Nicolaasfeest op 29 november 2006

Sint met luid getrommel ontvangen bij de Stg. Haagse Hopjes Transvaal

Ruim 400 kinderen zaten in de Sporthal Transvaal te wachten
op de komst van Sint Nicolaas. Ook de pers was goed
vertegenwoordigd. Nu maar hopen dat zij positief verslag doen
van het feest want dat hebben de organisatoren wel verdiend.
De media denkt ten onrechte nog steeds dat het Sinterklaas is
waar de kinderen agressief
tegen zijn. Niets is minder
waar. Was er in deze
periode een andere

activiteit geweest dan was dat ook niet doorgegaan.
Aan het einde van het jaar is het logisch dat de
lampionnenoptocht en het Sinterklaasfeest de laatste
feesten zijn. Het is aan de organisatoren, de
vrijwilligers die ruim vertegenwoordigd waren en
natuurlijk aan de Goedheiligman zelf te danken dat dit
feest alsnog kon plaatsvinden. Gelukkig was er van
agressie niets te merken op dit kinderfeest. De
kinderen genoten enorm van het Pietencircus van
Tiramisu. De kunsten van de Zwarte Pieten die

voordeden wat ze allemaal op de
Pietenschool leren voordat ze met Sint
het dak op mogen. Een korfbalring
deed dienst als schoorsteen. Tot grote
hilariteit van de kinderen bleken de
Pieten helemaal niet zo goed
cadeautjes in de schoorsteen te
kunnen mikken als we altijd gedacht
hadden. Een lachsalvo was het gevolg.
Eigenlijk werden de Pieten gewoon
uitgelachen door de kinderen. Dat
weerhield de Pieten er niet van het te
blijven proberen. Dat Pieten ware
gymnasten zijn bleek wel uit die ene
Piet die de andere Piet op zijn voeten
liet balanceren. Knap hoor. Na de
kunsten van de Pieten werd de vloer
vrijgemaakt voor de kunsten van de

Breackdancers. Na ieder kunstje kregen ze een luid
applaus. Toen een van de dansers zich er met een
wel heel erg simpel kunstje vanaf probeerde te
maken was het gejoel niet van de lucht. Dat werd
nog eens aangemoedigd door de danser zelf.
Pas toen hij liet zien dat hij best wel in staat was om
ingewikkelde kunstjes te doen kreeg ook hij zijn
welverdiende applaus. De jongens hadden er zin in
en waren enthousiast aan het dansen. En het publiek
beloonde ze. Brassband Peligroso doet het in onze
wijk altijd al goed en dat was deze keer het niet
anders. De jongens swingen altijd dat het een lieve
lust is. Er was niemand die onder het ritmische
getrommel stil kon blijven zitten. In het kielzog van
Peligrosso schreed dan eindelijk Sinterklaas de zaal



binnen. Op het podium was een makkelijke stoel
voor de oude heer neergezet en eenmaal
plaatsgenomen hield de Sint (uiteraard in
dichtvorm) een toespraak die de aanwezigen eraan
herinnerde dat het Sinterklaasfeest een kinderfeest
is en dat het geen seconde bij hem opgekomen
was om Transvaal voorbij te aldus Sinterklaas.
Bijna alle aanwezige kinderen wilden iets doen voor
de Sint. Een liedje zingen, een kunstje doen. Je
moet je natuurlijk zo vlak voor 5 december van je
goeie kant laten zien nietwaar. Er ontstond een
ware run op het
podium. Een
gezellige chaos
was het
resultaat.
Presentator
Frans de Leef
wist de
aanstormende
jeugd in goede
banen te leiden.
Gelukkig maar

want Sint ziet schoenen graag naast de schoorsteen of
centrale verwarming. Niet op zijn mooi, rode habijt,
zoals zijn mantel officieel heet. De nieuwerwetse
Sinterklaas liedjes ken ik allemaal niet. Het jonge
publiek wel en die zongen dan ook van hartelust mee.
Ik was blij toen ik het aloude “Sinterklaas Kapoentje”
hoorde. Kon ik mijzelf eindelijk ook van mijn beste
kant laten zien. Ik verwacht mijn beloning rond 5
december want ik het echt heel hard gezongen. (Was
het op dát moment dat Sinterklaas zijn oren even
dicht deed of zag ik het verkeerd.) Het viel mij op dat
Sint Nicolaas maar één tekening kreeg. Hij was er
zichtbaar door geroerd. Verlanglijstjes heb ik ook niet
gezien maar ik neem aan dat de kinderen die al per
“schoenenpost” aan de Sint hebben gestuurd. Toen de Sinterklaas het podium verliet om
zich klaar te maken voor vertrek werd hij overspoeld door een zee van kinderen.
Iedereen wilde een handje geven of op zijn minst Sinterklaas even aanraken. De oude
man is er zonder kleerscheuren van af gekomen. Een klein groepje erg jonge kinderen
stonden om het luidst te schreeuwen: “Wij willen cadeautjes”. Net als wij allemaal zullen
ze moeten wachten tot 5 december. Bij de uitgang werd ieder kind getrakteerd op een
overdadig goed gevulde zak snoep. Op zich het woord cadeautje al waard. We kunnen
terugkijken op een geslaagde, gezellige middag. Een Goedheiligman waardig.



Ik was weer even ouderwets trots op “mijn”
Transvaal.
En zo’n geweldig feest doe je niet alleen, dus is
het dit keer zeer op zijn plaats om een aantal
mensen te noemen. Om te beginnen bij Corné
Leenheer van
WBS-evenementen2000, die nu, maar zeker ook
het hele jaar een enorme steun is voor de
organisator van alle extra activiteiten van de Stg.
Haagse Hopjes. De pleinwachters, die ook het
hele jaar klaar hebben gestaan om of op te

bouwen of af te lossen bij de activiteiten,
hartelijk bedankt.
De vele vrijwilligers die er altijd zijn, met
name de mensen van het Kaapseplein en
het Wijkpark Transvaal. Omdat dit feest
bijna niet doorging hebben een aantal
mensen zich opgegeven om mee te doen,
ook deze mensen heel hartelijk bedankt,
ik hoop u nog heel vaak tegen te komen
bij de extra activiteiten. Het MJT dat de
zware taak had om de zakken snoep bij
de voordeur van de zaal uit te delen.
Geen makkelijke taak. Hartelijk bedankt.
Ook u zien wij graag op de pleinen.
Rob van Soelen, die voor twee dagen mijn
secretaresse was, geweldig, hij heeft veel
voor mij geregeld, met name de sporthal,
met alles erop en eraan. Bedankt.
Burgemeester Deetman, die de problemen
serieus neemt, zoals altijd, en er ook
oplossingen voor gaat zoeken. De beheerders van de Sporthal, waar wij te gast waren,
Pjotr en Tim van het Sportbureau Transvaal, die een geweldig Pannatoernooi
organiseerde tijdens het Sinterklaasfeest, heel hartelijk bedankt. De hopjesmedewerkers
die dit jaar veel extra activiteiten voor hun kiezen kregen, heel erg bedankt. En iedereen
die ik nu vergeten ben, hartelijk bedankt. Anne Lutje Schipholt, een hele trouwe fan die
belde voor steunbetuigingen.
En natuurlijk kunnen dit soort feesten niet doorgaan zonder sponsors. Twee sponsors
belde mij op om ons te steunen, in woorden en met geld, dit waren: Mevrouw Collot-

d`Escury van de Tuyll-Kars
Stichting, de heer
Klaas Hol van Hol-
projektinrichting, gelukkig
bestaan er mensen zoals
u. Hartelijk dank.
En natuurlijk de gemeente
Den Haag,
wijkfeestensubsidies,
Gemeente Den Haag,
bestuursdienst en de inzet
van heel
veel
mensen.
Voor al
deze
mensen:
PETJE AF!


