1 december 2010, het grote Sinterklaasfeest bij de
Haagse Hopjes Transvaal
Sinds Sinterklaas weer in ons land
is gekomen is het heel spannend
voor de kinderen in Nederland. En
dat is natuurlijk ook zo, voor de
kinderen in de wijk Transvaal.
Op het wijkpark had Sinterklaas al
wat zwerfboekjes met een klein
cadeautje achter gelaten in een
paar schoentjes en er zijn nog wat
zwerfboekjes met een pakje die
wachten op een schoentje. Ook zijn

er op alle Haagse Hopjes pleinen
weer een heleboel kleurplaten
opgehaald. Want ook dit jaar kiest
Sinterklaas uit al de kleurplaten de
mooiste en die wordt natuurlijk
beloond met een mooi cadeau. Wat
kunnen de kinderen in Transvaal
mooi kleuren, er zijn prachtige
kleurplaten ingeleverd sommige

zelfs beplakt met glitters en
watten. Sinterklaas had het dan
ook heel moeilijk om de winnende
kleurplaatsen aan te wijzen.
Iedereen kon trouwens de mooi
ingekleurde platen bewonderen
want de Pieten hadden de platen
opgehangen in de Loods. En
terwijl Sinterklaas, maar geen
keuze kon maken voor de
winnende kleurplaat , hadden de
Hopjes Pieten het pas echt druk.

Een Sinterklaas feest
organiseren voor ca 350
kinderen daar gaat veel werk
inzitten.
Het begint natuurlijk al
weken voor de Sint ons land
in vaart. Nee eigenlijk begon
het al toen Sinterklaas vorig
jaar naar Spanje vertrok.
Want feest kost geld, veel
geld en je moet dan ook heel
vroeg in het jaar al de
subsidie aanvraag, voor de
Sinterklaas viering,indienen
bij de Gemeente Den Haag.
Dat is toch altijd weer
spannend, gaan wij dit jaar
weer een bijdrage krijgen om
een groots Sinterklaasfeest te
kunnen organiseren voor de
kinderen in Transvaal? Ja,
gelukkig geloven de
medewerkers van de
gemeente ook nog in de
magie van Sinterklaas. En zo
kregen de Haagse Hopjes
groen ligt om te starten met
de organisatie van het feest .

Als eerste staat dan op
het draaiboek dat er
een geschikte locatie
gezocht moet worden
om het Sinterklaasfeest
te kunnen vieren.
Buurthuis De Loods had
gelukkig ook dit jaar
weer rekening met ons
gehouden de gymzaal
is op 1 december even
speciaal voor de Hopjes
kinderen en Sinterklaas.
Wij willen de mensen
van de Loods dan ook
heel hartelijk bedanken
voor hun inzet!Maar dan
komt toch wel het
spannendste gedeelte van
het draaiboek. Dat is het
vragen aan Sinterklaas en
de Pieten of ze ook dit jaar
weer langs willen komen
bij de kinderen van de
Haagse Hopjes. Het had
zomaar gekund, dat de
Sint besluit om de Hopjes
over te slaan. Dat is echt
niet raar, als je weet dat er
ieder jaar weer jongens
zijn die ondanks dat ze
beloven, gezellig te zijn en
geen rootzooitje te
schoppen, het
Sinterklaas feest toch
proberen te verpesten.
Zo ook dit jaar was het
weer raak. Smekende
jongens die met een
allerliefst gezichtje
vragen of ze ook een
polsbandje mogen,
want het
Sinterklaasfeest is zo
leuk, en dan beloven
om lief te zijn aan een
Hopjes medewerkers,
die vervolgens zijn of
haar hand over het hart

strijkt en denkt; “ach ze
staan al zo lang te
wachten in de kou”, we
proberen het nog één
keertje. Niet dus! Er zijn
helaas echt jongens die
volgend jaar niet meer
welkom zijn op het
Hopjes Sinterklaasfeest.
Maar wij laten ons niet
uit het veld slaan door
een handje vol stoute
kinderen. Want er waren
vandaag weer ruim 350
zoete kinderen, die
onlangs de kou en de
gladheid toch heel graag
de verjaardag van
Sinterklaas wilde vieren bij
De Haagse Hopjes. En de
Hopjes zouden de Hopjes
niet zijn als dat geen
groots en gezellig feest
wordt.
De Kinderen hebben met
veel plezier gekeken naar
de theater voorstelling “het
lelijke eendje”. Natuurlijk
hebben we ook met ze alle
gezellig Sinterklaas liedjes
gezongen onder leiding
van meester Theo.
Meester Theo heeft er ook
dit jaar weer als
presentator voor gezorgd
dat het feestelijke
programma naadloos in
elkaar overliep. Maar het
hoogte punt was toch wel
de komst van Sinterklaas.
Met rode konen keken de
kinderen naar een optrede
van het Pieten circus. Wat
waren die Pieten zich aan
het uitsloven voor
Sinterklaas. Een hele
Pietentorens en een
Pietentrap werden er op
podium gemaakt heel

knap. De pieten klommen op
elkaar’s schouders en benen en
maakte hup, een hele salto en
hop, nog eens een radslag,
Sinterklaas was er stil van.
Maar de Pieten waren niet de
enige die indruk op Sinterklaas
hebben gemaakt. Kadir en Aram
van het Ruth Firstplein zongen
door de microfoon een heel mooi
Sinterklaas liedje. Ook Marcy en
Selale, Siham en Chaime hebben
door de microfoon uit volle borst
gezongen. En dan waren er nog
Suzan, Yasemin , Zeytun en Busra
zij hebben zelfs voor Sinterklaas
gedanst. Dat vonden de Pieten ook
erg leuk en die zijn daarna met bijna
alle kinderen en sommige moeders
uit de zaal lekker door gegaan met
zingen en dansen. En als het
gezellig is gaat de tijd snel, want
voor dat je het weet is het alweer tijd
om richting huis te gaan. Nog even
met ze allen een laatste liedje voor
Sinterklaas zingen en met 2
handen blijven zwaaien totdat je
Sinterklaas echt niet meer kan zien.
De kinderen verlieten netjes per
plein onder leiding van de
Hopjesmedewerkers de zaal. En
wat een verrassing voor ieder kind
had de Sint ook nog eens een
cadeautje en een zak met
Sinterklaas lekkernijen achter
gelaten. Ook voor alle lieve
moeders was er een lekkere
banketstaaf. Wij kijken terug op
een heel leuk en gezellig
Sinterklaasfeest. Waarbij de
kinderen een onvergetelijke
middag hadden vol verrassingen.
Zonder de subsidie van de
gemeente Den Haag en de inzet van een heleboel vrijwilligers was dit feest niet
mogelijk geweest. Maar laten we dit jaar ook de Hopjes Pieten niet vergeten die
honderden cadeautjes hebben ingepakt in opdracht van Sinterklaas.
Peggy en Joke

