Sinterklaas in een heel volle Loods
Dat het Sinterklaasfeest ook in
Transvaal nog heel populair is
bleek vanmiddag wel in buurthuis
de Loods, een volle bak. Heel veel
kinderen in de leeftijd van soms 2
tot 12 jaar genoten van alles wat er
geboden werd. Maar eerst
kwamen ze in een prachtig
versierde zaal, het was net een
echt theater. Corné had goed
uitgepakt met hele mooie
verlichting en speciale effecten,
geweldig. De vrijwilligers van de
Loods en de Hopjesmedewerkers
hadden hard gewerkt om er iets
prachtigs van te maken het hele
buurthuis was geweldig versierd.
Bravo!
Om 2 uur kondigde onze bekende
presentator, Theo Westerduin “De
Kadootjesfabriek van Sinterklaas
en Piet” aan. Dat was echt
spektakel, zo was daar Igor de
Opperpiet, die geweldig kon
dansen en Mohs, de dichtpiet, dit
was een hele moderne piet, hij
rapte. Piet Saskia, de zangpiet en Marco de bezorgpiet. En deze vier pieten maakte er een
prachtige voorstelling
van, ook konden de
kinderen actief hier aan
deelnemen.
Na 40 minuten was het
pauze. Tijd voor de
gebruikelijke
kruidnootjes en snoepjes
en natuurlijk de limonade
en chocolademelk.
De kinderen werden echt
een beetje zenuwachtig,
zou de goede Sint wel komen? Ja hoor, na de nodige liedjes kwam Sinterklaas binnen met
zijn twee vaste pieten en de pieten van de Kadootjesfabriek. Hierna volgde veel optredens
van de kinderen en gaf de Sint kadootjes weg aan de kinderen met de mooiste tekeningen.

Na heel veel plezier ging Sint weer weg en de
kinderen kregen allemaal een mooi kadootje
van de Sint. Voor de moeders en begeleiders
waren er banketstaven.
Om een goed beeld te krijgen van deze
geweldige middag in Buurthuis de Loods…..
kijk vooral even naar de foto’s op onze
website: www.haagsehopjes.nl
Dit was de laatste keer dat wij in de Loods
terecht konden. Hij wordt zo spoedig mogelijk
gesloopt. Zonde van zo’n goed functionerend
Buurthuis. Mensen van de Loods: Heel
hartelijk bedankt voor al die leuke jaren die wij
bij jullie door mochten brengen.
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