
Verslag van het 9de Sint Nicolaasfeest

op 5 december 2007 in Transvaal

Nog zo’n feest dat veel

voorbereidingen nodig

heeft, al die brieven

schrijven naar de Sint voor

cadeautjes snoepgoed, strooigoed,

boodschappen doen en zorgen dat alle

vrijwilligers ook wat lekkers kunnen krijgen.

Maar het belangrijkste is dat de kinderen het

naar hun zin hebben. En volgens mij is dat best

gelukt. Gelukkig komen er ieder jaar weer

nieuwe liedjes uit voor de Sint zijn verjaardag.

Dit jaar veel oude liedjes gemaakt op nieuwe

muziek waarop je kunt jumpen, breakdance en

streetdance, de breakdance demo en workshop

werd uitstekend verzorgd door jongens van Magnum Entertainment, die onlangs nog een prijs

hebben gewonnen.



Er waren veel spelletjes voor de kinderen, luchtkussens en natuurlijk bij ieder spelletjes veel

pepernootjes en ander snoepgoed, een keer per jaar mag dat wel, lekker veel snoepen.

Heel veel kinderen hadden prachtige

kleurplaten gemaakt, sommige waren zo mooi

dat het niet zou misstaan in het museum, leuk

hoor.

Rond de 250 kinderen waren aanwezig en de

volwassenen…………….. alleen de vrijwilligers,

geen ouders dit keer, alleen de kinderen en er zijn er maar twee uitgezet.

Er waren veel vrijwilligers, heel veel zelfs. Hartelijk dank voor jullie inzet en natuurlijk had de

Sint ook wat voor hen meegebracht, voor

allemaal.

De kinderen speelde de spelletjes, gingen op

de kussens deden mee aan de workshop

breakdance en Jumpen en om half 4 toen

kwam de Sint en zijn pieten. De Sint had al drie

pieten vooruit gestuurd naar de pleinen om

de kinderen naar de Loods te

begeleiden. Dat is allemaal prima

verlopen.

Na aankomst van de Sint ging hij eerst

van alle Hopjespleinen, naschoolse

opvang, de Loods en BS Onze

Wereld, de tekeningen keuren. Hij

heeft er 6 per plein of club

uitgezocht en deze kinderen kregen

allemaal een cadeautje. En de Sint

was heel erg verrast, en dat op zijn

verjaardag. Hij vond het allemaal mooie

cadeautjes, heel veel tekeningen gaat hij

meenemen naar Spanje.



Daarna kon de Sint genieten van de demonstratie van Jumpen en Streetdance. Nou het

scheelde niet veel of de Sint wilde zelf ook wel mee doen. Hij vond het in ieder geval leuk.

En zoals altijd, aan ieder feest komt een einde, zo ook aan dit Sinterklaasfeest.

We zijn prima ontvangen door Cor de beheerder van de Loods, Hartelijk dank maar weer.

Zo-ook alle vrijwilligers. En alle kinderen gingen met een volle zak snoep met hun eigen

meesters en juffen weer netjes in de rij naar hun eigen HOPJESPLEIN.

Sint Nicolaas, heel hartelijk dank dat u dit jaar ook weer wilde komen bij de Stichting Haagse

Hopjes in het Transvaalkwartier.

Oh, ja, de voetbalwedstrijd

voor de jongeren van 12 tot

24 jaar is helaas verregend!

Maar ze houden die nog te

goed. Dus jongens opletten,

bij de eerste droge

woensdag halen we hem in

en de prijzen, nou die

bederven niet. En die

doosjes suikerspinnen delen

we van de week nog uit.

Het was weer een geweldige

middag met veel vrolijke

kinderen. Misschien weer

volgend jaar?

5 december 2007:

door Joke van den Boomen


