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HELP! SINTERKLAAS IS WEG!
door Hermien Bosman
een poppenkastspel, te spelen direct voordat Sinterklaas komt, bv. op school of in
bedrijf
duur: ongeveer half uur
2 personen in de kast
Sint en Piet buiten de kast
4 poppen
SAMENVATTING
Diego woont in Peru en hij is in Nederland bij zijn vriendinnetje Katja op vakantie. Hij
vindt het heel leuk, vooral omdat het sinterklaastijd is. Maar hij weet niet dat er een
heks stiekem met hem meegereisd is. Het is een rare heks, die dol is op
konijnenkeutels, maar ze kan ook heel goed toveren met haar toverketting. Ze tovert
zomaar pepernoten om in kiezelsteentjes. En ze vindt de sinterklaastijd ook heel
leuk. Zo leuk, dat ze alle cadeautjes wil hebben. Ze tovert daarom sinterklaas om in
een poppenkastpop!
Hoe moet dat nou? Zwarte Piet is helemaal in paniek. Katja en Diego moeten iets
verzinnen. Maar wat??

ZICHTVERSIE
HELP! SINTERKLAAS IS WEG!
door Hermien Bosman
een poppenkastspel, te spelen direct voordat Sinterklaas komt, bv. op school of in
bedrijf
2 personen in de kast
Sint en Piet buiten de kast
Poppen:
Diego, een jongen uit Peru
Katja, zijn Nederlandse vriendinnetje
Heks (eerst potlood)
Sinterklaas
Mensen: Zwarte Piet en Sinterklaas
Rekwisieten: pepernoten, steentjes, toverketting van heks, groot potlood, zwarte
en witte 'konijnenkeutels', zak van Zwarte Piet, wat speelgoed
Decor: niet tropisch, maakt verder niet uit
Potlood op
Potlood (stem van heks):
Hallo kinderen, zijn jullie daar? Mooi, mooi! Weten jullie wat ik ben? …..Een
potlood? Nou, mooi niet! Potloden kunnen toch niet praten! Weet je wat ik
ben? Een heks! Ja, eerlijk waar! Ik ben een heks en ik woon in Peru. Weten
jullie wat dat is, Peru?……….. Dat is een land hier heel ver vandaan, in ZuidAmerika. Daar woont Diego, dat is een jongetje. En Diego is op vakantie, hier
in Nederland. Nou, ik wou ook wel eens naar Nederland. Maar ja, Diego vindt
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heksen niet zo aardig, dus hij wou mij niet meenemen. En weet je, wat ik toen
gedaan heb? Toen heb ik mijzelf omgetoverd in een potlood! En daarna ben
ik stiekem in de koffer van Diego gekropen. En zo ben ik dus toch hier in
Nederland. Goed hè! Maar nou ga ik mij vlug weer in een heks omtoveren. Let
op, daar komt ie!
Kom vlug, ja vlug, o heks terug!
Potlood weg, heks op
Heks Zie je wel, gelukt! Goed ben ik toch hè. Daar ben ik weer helemaal mezelf,
met alles er op en er aan. Ja, ik heb mijn toverketting gelukkig ook nog, prima!
Maar nu moeten jullie mij toch eens vertellen wat hier allemaal gebeurt. Zag ik
toch net een oude man met een rode jas aan en een baard. En iedereen
juichen en zingen en lachen en zwaaien! Ik snap er niks van! Wie is dat toch?
Kinderen Sinterklaas!
Heks Sinterklaas? En wat komt die hier doen?
Heks vraagt ook naar de Pieten en het paard. Uiteindelijk, als ze weet dat
sinterklaas cadeautjes brengt
Heks O, maar dan wil ik ook een cadeautje. Ik wil heel véél cadeautjes! Wat moet je
doen om cadeautjes te krijgen?
Kinderen, bijvoorbeeld: Zingen, schoen zetten, hooi/wortel voor het paard…
Heks Zingen? Bah, dat vind ik helemaal niet leuk. En schoen zetten, met een wortel
voor het paard? Wat een gedoe! Nee, dat is vast wel gemakkelijker te regelen.
Ik moet maar eens even met sinterklaas gaan praten, hij moet mij gewoon
heel veel cadeautjes geven, zonder zingen en zonder schoen zetten. Ik ga nu
sinterklaas opzoeken en als ik hem gevonden heb kom ik terug. Tot zo!
Heks af, Diego en Katja op
Diego Dag jongens en meisjes, ik ben Diego. Ik woon in Peru en ik ben in Nederland
met vakantie. Ik vind het hier heel leuk. Wel erg koud hoor, veel kouder dan bij
ons in Peru. Maar ik heb ook al een vriendin hier, dit is Katja.
Katja Hallo allemaal!
Diego Hebben jullie sinterklaas ook gezien? Ja? Wat ziet hij er mooi uit hè? Wij
hebben geen sinterklaas, in Peru. Jammer. Bij mij in de buurt, in Peru, woont
wel een heks, die hebben jullie vast niet. Maar de heks geeft geen cadeautjes,
hoor.
Katja Een heks? Een echte heks?
Diego Ja, een echte heks en ze kan echt toveren. Ze heeft mij al eens in een aap
omgetoverd. Toen moest ik konijnenkeutels voor haar zoeken, want daar is ze
gek op, die vindt ze lekker, konijnenkeutels.
Katja Bah, konijnenkeutels! Bah, wat vies!
Diego Ja, maar gelukkig is de heks hier niet.
Kinderen (waarschijnlijk) Jawel! De heks is hier wel!
Diego gelooft er niets van. Hij is met het vliegtuig gekomen en daar zat geen heks in,
dat weet hij zeker.
………………..
…………………
…………………
Een echte Zwarte Piet komt binnenstormen, helemaal in paniek. Kijkt zoekend rond.
Piet O, o, o, is sinterklaas hier ook al niet? Ook niet geweest? Nee? O wat erg,
sinterklaas is weg! Helemaal weg! Hij moest even zijn baard opkammen en
nou kunnen we hem nergens meer vinden! Niet op de wc, nergens is ie! Dus
hier is ie ook al niet! Dan ga ik gauw verder zoeken!
Piet af
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Katja O wat erg, sinterklaas weg! Dat kan toch niet? Kom Diego, wij gaan
sinterklaas zoeken!
Diego Ja, want anders krijgen we ook geen cadeautjes.
Katja en Diego af
Heks op, met sinterklaas (= poppenkastpop)
Heks Ha hááá! Dàt is mooi gelukt! Heb ik toch sinterklaas te pakken gekregen, toen
ie van de wc afkwam. En niemand heeft het gezien.
Sint Wat moet dat, laat me los, ik moet de kinderen cadeautjes brengen!
Heks Niks ervan, die kinderen hebben spullen genoeg. Kàsten vol speelgoed
hebben die. Ik wil die cadeautjes hebben!
Sint Ik geef geen cadeautjes aan stoute heksen. En laat me nou gaan, want ik heb
het nog heel druk. Ik moet bij een heleboel kinderen op bezoek en vanavond
ga ik weer met mijn paard en de pieten het dak op, om cadeautjes in de
schoorstenen te gooien.
Heks Belàchelijk! Met je paard over de daken? Op jouw leeftijd? Man, dat is toch
veel te gevaarlijk. Daar moet je direct mee ophouden. Geef nou maar gewoon
alle cadeautjes aan mij, dan ben je er meteen vanaf. Kun je lekker in je luie
stoel gaan zitten teevee kijken.
……………
…………….
…………….
Zwarte Piet komt binnen
Piet Wat is er? O, sinterklaas! Zit u in de pòppenkast?
Sint Ja, de heks houdt mij hier gevangen!
Piet Gevangen? Dat gaat zo maar niet! Ik haal u er wel uit hoor sinterklaas.
Piet wil sinterklaas pakken
Heks Ho ho! Sinterklaas blijft hier! Als jij sinterklaas meeneemt jongetje, dan tover ik
jou om!
Piet Toveren? Ha, dat kun je toch niet!
Heks O nee? O nee? Nou, dat zal ik jou dan eens laten zien. Wat heb je daar in die
zak?
Piet Pepernoten.
Heks Pepernoten? Zo, denk je dat?
Piet Ja hoor, kijk maar. Laat pepernoten aan de heks en de kinderen zien. Doet ze
terug in de zak. Heks pakt ketting vast, roept iets als:
Heks
Hi ha ho hé! Hatsjikidee! Pepernoten, vissersboten, o neen o neen,
kiezelsteen!
Zo, kijk nou maar eens weer in je zak met pepernoten.
Piet haalt handje grind uit de zak. Schrikt, heel verbaasd:
Piet Oooo, het zijn helemaal geen pepernoten meer, het zijn steentjes! Kijk maar!
Laat steentjes zien.
Heks Zie je wel, dat ik toveren kan! En nou wegwezen, flapdrol!
EN ZO VOORT EN ZO VERDER

