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Badhoevedorp loopt uit voor Sinterklaas
15-11-2014 17:31 VAN DE REDACTIE
BADHOEVEDORP - Het is nog spannend geweest of sinterklaas nog redelijk op tijd in
Badhoevedorp zou kunnen zijn, maar als dan toch de boot in zicht komt stijgt een luid
gejuich op vanaf de volgepakte Akerdijk.
Problemen met de brug zijn er de oorzaak van dat de boot van sint met enige vertraging
arriveert. De kinderen, maar ook hun ouders en grootouders wachten ongeduldig op de
komst van de goedheiligman. Dansschool Ponne en Chelsea, een geweldig zangtalent uit
eigen dorp, maken van het wachten een aangename bezigheid.
Als de stuurpiet de boot behendig draait zwaaien sint en zijn zwarte helpers uitbundig naar
de menigte op de dijk. Opmerkelijk kwiek loopt de hoge bezoeker over de wiebelende
loopplank en eenmaal veilig op de steiger staat loco-burgemeester Derk Reneman klaar om
sint te verwelkomen. Hij doet dat namens het gemeentebestuur, de kinderen en hun ouders
en de winkeliers van het dorp die eveneens blij zijn dat de kindervriend er weer is.
Nadat Reneman de verzekering heeft gekregen dat alle pakjes meegekomen zijn, geeft hij
sinterklaas een mooi compliment. "U ziet er opmerkelijk vitaal uit." Sint is er blij mee. "Dank u
meneer Reneman. Neem vanavond wat te drinken van me", klinkt het door de luidsprekers.
Voetje voor voetje baant sint zich vervolgens door de menigte. Ontelbare handjes moet hij
schudden en de keren dat hij met een kind op de foto gaat zijn niet te tellen. Maar natuurlijk
doet hij het met plezier.
Bij de Sloterweg staat een prachtige oldtimer, type cabrio, klaar om sint naar het
winkelgebied Lorentzplein te brengen. Daar verrast hij het winkelend publiek om zich
vervolgens naar het dorpshuis te laten brengen waar een daverende feestmiddag voor de
kinderen op het programma staat. Een aantal Zwarte Pieten, ze zijn écht ouderwets
zwart, laat zich de kans niet ontnemen en maken de tocht mee in de gloednieuwe
boodschappenshuttle van Peter en Linda van Rijn. Hoofd inkoop van het kabinet van
de sint is vol lof over het initiatief van het echtpaar en zou niets liever willen dan met
dit prachtige vervoermiddel de cadeaus naar de kinderen brengen. "Hij is elektrisch,
dus geluidloos en dat maakt de verrassing nóg veel groter", zegt hij stellig.
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