
Sinterklaasfeest bij Aquarijn! 

 

Zaterdag 21 november was het dan zover, Sinterklaas kwam met zijn Pieten naar Aquarijn. Het feest 

vond plaats in sporthal ‘de Pinguïn’.  

Vanaf 12.00 uur waren de vrijwilligers al bezig met het ophangen van de versierselen. De eerste 

kinderen stonden al ruim vóór 13.00 uur te wachten om naar binnen te mogen.   

 

Het eerste kwartier tot een half uur was het gezellig sportspellen doen. Daarna was er een kleine 

traktatie met wat drinken. Toen kwam Clown Dito binnen 

met zijn assistente.  

Dito vertelde over zijn plannen om een eigen circus te 

beginnen. Hij had cadeautjes gehad van Sinterklaas. Daar 

zaten bijvoorbeeld een mooie rode circusjas bij en een 

boek. En dat boek daar ging het verder over. Dat was 

namelijk het boek van Sinterklaas. Een foutje van de 

Inpakpiet. Clown Dito werd regelmatig, telefonisch, 

gestoord tijdens zijn optreden door Sinterklaas. Die wilde 

graag weten of zijn boek gevonden was en of Dito het goed wilde bewaken tot dat hij zou arriveren.  

Omdat Dito niet altijd even beleefd was over de telefoon tegen Sinterklaas, omdat die telefoontjes 

hem stoorden tijdens het optreden, wilde Dito Sinterklaas verrassen met een dansje. Samen met de 

kinderen werd dit dansje ingestudeerd.  

Clown Dito maakte er verder een mooie show van.  

Tegen 15.00 uur kwam Sinterklaas binnen met vier Pieten. Het werd meteen een dolle boel! 

Dito en Sinterklaas keken op hun gemak naar de wanorde.  

Samen met de kinderen deed Clown Dito zijn ingestudeerde 

dansje en Sinterklaas vond het prachtig. Daarna ging Dito 

weg.  

De kinderen kregen snoepgoed en Sinterklaas begon te 

praten over zwemmen in het algemeen; hoe belangrijk hij het 

vind en dat de Pieten niet zo goed kunnen zwemmen.  

De kinderen wilden natuurlijk graag laten zien hoe het moest. En zo 

geschiede. Ineens lagen er diverse kinderen op de grond allerlei 

zwemslagen voor te doen. Niet elke Piet wist het goed na te doen. 

Volgens Sinterklaas was dat een kwestie van tijd. Ze moeten gewoon 

goed blijven oefenen.  

Op zo’n middag zijn er natuurlijk ook cadeautjes voor de kinderen. 

Daarna was het tijd voor Sinterklaas om verder te gaan. Met een  

‘Dag Sinterklaasje, dag, dag ’ namen de kinderen afscheid, voor dit jaar, 

van Sinterklaas en van de vier Pieten.  

 

Mede dankzij de extra inzet van diverse vrijwilligers werd het een 

enorm leuk feest, waarvoor dank! 

 

Klik hier voor meer foto’s! 

 

 

 
Foto’s en verslag: Theo Heemstra 

 

http://myalbum.com/album/O8t6RYK8eTfJ

