
Sinterklaasfeest bij Aquarijn 

 

Zaterdag 24 november was het Sinterklaasfeest voor leden van Aquarijn 

tot en met 8 jaar. Vanaf 13:00 uur kon het feest beginnen. Dit keer in 

een nieuwe locatie, sporthal de Sluis aan de Kastanjestraat te 

Nieuwegein.  

Bij binnenkomst waren de kinderen nog redelijk rustig. Dat veranderde 

wel toen er werd begonnen met sport en spelactiviteiten, begeleid door 

Mandy en Femke. Door een hoepel, over een bank en dan een balletje in 

een korf gooien.  

Tijdens deze activiteiten kwam er ineens een vreemde vogel binnenlopen. Hij noemde 

zich ‘Kleine Hans’ en dat met een lengte van wel bijna  

2 meter. Hans wist de kinderen bijna een uur te vermaken 

met goocheltrucs en grapjes. Regelmatig mocht een kind 

assisteren bij een van zijn trucs. Dat Hans het erg 

gezellig vond bij Aquarijn werd wel duidelijk toen bleek 

dat hij de tijd vergeten was.   

Tegen de tijd dat Sinterklaas met de Pieten zou komen, 

ging ‘Kleine Hans’. 

 

De organisatie had een seintje gekregen dat de Sint 

onderweg was. De kinderen werden met een smoes 

weggelokt. De Sint kwam dus een lege sportzaal binnen. 

De Pieten hadden zich verstopt, maar waren al gauw 

gevonden door de kinderen nadat zij de zaal weer binnen 

waren gekomen. Nadat alle Pieten zich weer hadden verzameld bij de Sint, moesten er 

natuurlijk pepernoten worden uitgedeeld.  

De Sint wilde wel weten aan welke sport bij Aquarijn wordt gedaan. Nadat de kinderen 

dat hadden verteld moesten ze natuurlijk de diverse zwemslagen voordoen. Menige Piet 

had zoiets van; dat gaat mij niet lukken.  

Sinterklaas had een probleem aangaande een sleutel. De sleutel was verdwenen terwijl 

hij lag te slapen. Hij wilde van de kinderen weten wat hij kon doen om te voorkomen dat 

de sleutel weer zou verdwijnen. De kinderen gingen in een groepje mee met een Piet en 

konden zo aan Piet hun oplossing vertellen. Na 

een tijdje brachten de Pieten verslag uit aan 

Sinterklaas. Zo werd er verteld dat de Sint 

een hond moest nemen, een heleboel pannen 

voor zijn deur zetten als deze dan open ging 

geeft dat een heleboel herrie, de sleutel in de 

kluis leggen, de Sint ging over alle 

mogelijkheden nadenken en kijken wat het 

beste was.  

 

 

 



Daarnaast had Sinterklaas nog een probleem; hij heeft nieuwe inpakpieten nodig. Door 

het steeds groeiende aantal cadeaus kunnen de huidige Pieten het niet meer aan. In 

diverse groepjes mochten de kinderen met een Piet mee. Alle Pieten hadden papier en 

touw bij zich en de kinderen mochten laten zien dat ze kunnen inpakken.  Wat veel 

kinderen heel goed af ging. Maar uitpakken van de cadeautjes is natuurlijk veel leuker. 

Dus werden de cadeautjes te voorschijn gehaald en aan de kinderen uitgedeeld. Daarbij 

werden de kinderen meteen samen met 

de Sint en Pieten op de foto gezet. En 

werd het weer tijd om afscheid van de 

Sint en zijn Pieten te nemen.  

 

Het was een gezellige middag in sporthal 

de Sluis. De organisatie, Ida en Johanna, 

willen graag iedereen bedanken die 

hebben meegeholpen deze middag.  

 

 
Verslag en foto’s Theo Heemstra 

 

Met dank aan DubbelBsound voor het ter beschikking stellen van de geluidsapparatuur. www.dubbelbsound.nl 
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