Verslag Sint Nicolaasfeest in de Sporthal Transvaal
Voor deze speciale dag hadden de
Hopjesmedewerkers het al heel druk, soms
hoop je dat de Sint genoeg Pieten heeft, maar
meestal moeten onze medewerkers inspringen
om te helpen met het inpakken van de velen
kadootjes. Je kon merken dat de Sint ook
minder te besteden had, maar dat geeft ook
niet, iedereen heeft daar last van. Maar voor
iedereen had de Sint toch kadootjes
meegebracht.
Dit keer moesten wij de Sint in de Sporthal
Transvaal ontvangen omdat, helaas, het
buurthuis de Loods gesloopt was. Het is
gebleken dat de Sporthal toch te groot is. In de
Loods konden 450 kinderen met een paar
ouders en begeleiders in. In de Sporthal
kunnen natuurlijk veel meer kinderen, dus laat
je wat grotere kinderen binnen en wat meer
ouders. Maar dat was een grote fout.
Sommige Ouders kunnen geen uur zonder
sigaret en moesten naar buiten om te roken,
dit gaf natuurlijk veel onrust. Ook de grotere
jongens waren vervelend. We hebben het

geprobeerd, maar het blijkt dat je Sinterklaas
alleen kan vieren met kinderen die er interesse
in hebben.

Ruim 130 kinderen met begeleiding hadden
zich ingeschreven bij het Hopje op het
Wijkpark Transvaal. Daar kregen alle
deelnemers een mooi groen polsbandje zodat
ze zo de Sporthal in konden lopen.
Voor de Sporthal hadden zich jongens
verschaard die ook naar binnen wilde maar geen polsbandje hadden.

En gelukkig was dat de grootste groep, zo vanaf 3 jaar tot en met 10 jaar. Ze zaten vooraan op de
bankjes en keken vol bewondering naar het zeer goede optreden van de Pieten van het Back-Up
Theater. Tijdens hun optreden moest onze medewerker Hassan ook mee doen, hij werd aan een
bord gebonden en de acrobaat Pieten gingen met messen gooien. Geen echte messen natuurlijk.
Hassan kreeg een blinddoek voor zijn ogen en hij stond helemaal te trillen, maar wat gebeurde
er??? Iedere keer als die Piet een mes wilde gooien, werd deze afgepakt door een andere Piet,
En naast Hassan stond ook een Piet die dan gelijk een nep mes in het bord duwde naast Hassan.
Hassan dacht natuurlijk dat die Piet die ver weg stond dat mes gooide. Zo zie je maar, Hassan
heeft het helemaal voor niets benauwd gehad, maar wel heel knap dat hij mee wilde doen.
De Pieten waren erg lenig en deden ook veel kunstje op een gedekte tafel. Knap hoor.

Hier deden de Pieten veel acrobatische toeren. Erg goed hoor. En hier beneden zien jullie Hassan
vastgebonden staan aan de tafel met een theedoek voor zijn ogen. Vooraan zie je de Piet met die
messen en bij Hassan staat de Piet die het mes in de tafel steekt.

Wij danken deze pepernotenbakkende Pieten dan ook heel erg.
Daarna was het pauze en alle kinderen en ouders kregen
natuurlijk een handje vol kruitnootjes en een pakje limonade of
chocomelk, voor de ouders was er ook limonade.
Na de pauze ging onze presentator Theo Westerduin, voor veel
kinderen heel erg bekend van de “Onze Wereld” school, met de
kinderen zingen in de hoop dat Sinterklaas binnen zou komen.
Ze hoefden niet lang te zingen want de Sint kwam er al
aan. Hij zag een beetje wit, ik geloof dat hij erg moe
was, logisch natuurlijk met deze drukke dagen. Hij
vertelde me dat hij in de ochtend al ruim 700 kinderen
had bezocht bij “Onze Wereld”, nou dan zou ik ook
moe zijn.

Maar gelukkig was die vermoeidheid helemaal weg
toen hij de
Hopjeskind
eren zag.
Er werd
enthousiast
gezongen
en veel
kinderen
hadden iets
ingestudeerd voor de Sint. Het waren liedjes, dansjes
enz. Ook hadden heel veel kinderen van alle
Hopjespleinen mooie kleurplaten gekleurd. De Sint had
er 4 per plein uitgekozen, dus ruim twintig kinderen
kregen een extra kadootje voor de mooiste kleurplaten.
Ik weet dat de Sint ze in ieder geval mee heeft
genomen naar Spanje.
Het is een tijd van komen en een tijd van gaan en zo
ging de Sint onder het luide zingen van de kinderen
weer weg. Toen was het de taak aan Theo om de
kinderen netjes, plein na plein, bij de kadotafels te
krijgen, als eerste mocht de buitenschoolse opvang
Neverland. Maar die werden heen en weer gestuurd en
zijn toen weggegaan. De volgende dag hebben alle
kinderen en begeleiding van Neverland toch hun
pakjes gekregen. Waar gewerkt word worden fouten
gemaakt.

Ook al weer de grotere kinderen waren niet zo tevreden met hun kadootje en tevens waren er wat
zakken verwisseld, waardoor meisjes een jongenskadootje kregen en andersom, maar dat konden
ze de volgende dag op het Wijkpark Transvaal ruilen.
Wij danken de mensen van de Sporthal voor hun gastvrijheid. Maar toch vinden wij dat de Sporthal
niet geschikt is voor ons Sinterklaasfeest, daarnaast hebben wij te weinig tijd om op te bouwen en
moeten er veel mensen ingeschakeld worden om weer op te ruimen.
Ondanks de negatieve punten hebben de kinderen, waar dit feest eigenlijk voor bedoeld is erg
genoten. We denken er dan ook aan, ALS DE SINT VOLGEND JAAR WEER KOMT, om het dan

ergens anders te doen, zonder ouders en voor kinderen van 4 tot 10 jaar en niet jonger en niet
ouder. En dit heeft iedereen aan zichtzelf te danken. Ouders die bij ons vrijwilligster zijn, mogen
meekomen als begeleiding voor alle kinderen.
Met het Sinterklaasfeest is de Haagse Hopjes Transvaal aan haal laatste activiteit van dit jaar
toegekomen. Een jaar met veel minder activiteiten, maar wel met meer attracties tijdens deze
activiteiten, omdat er toch steeds weer meer kinderen op af komen. Over het algemeen waren
deze activiteiten heel erg leuk en zonder incidenten. Er waren ook veel activiteiten voor ouders.
Tussen de Kerst en Oud en Nieuw zijn alle Hopjespleinen in Transvaal
gesloten.
We wensen iedereen prettige feesten en een gezellig Oud en Nieuw, wees
voorzichtig met vuurwerk, er is veel gevaarlijk voorwerk op de markt.
Graag iedereen tot 7 januari 2013.
Joke van den Boomen, 05-12-12

