
Verslag van de Circusmiddag op het

wijkpark Transvaal op 31 augustus

2005

In 2003 is het Circus Kristal al eens geweest en ook

toen met heel een groot succes. Circus Kristal is een

interactief circus dat kinderen de gelegenheid geeft om

voor een dag circusartiest te leren zijn. Echt geweldig.

En zo ook deze bloedhete dag,
volgens mij de warmste dag dit jaar.
Maar aan de kinderen was dat niet
te zien. En daar doe je het voor. Ik
wist dat het druk zou worden dus ik
had de mensen van het circus al
ingelicht. Maar die werden er niet
warm of koud van, “we zullen wel
zien……”. Nou en ze hebben het
gezien, ruim 400 kinderen hebben
meegedaan aan dit interactieve
Circus. Wat was er zoal te doen. Je
kon leren om op een bal te
balanceren, op een fiets rijden met
een wiel, op heel kleine fietsen
vooruit proberen te komen, jezelf
schminken, jongleren, touwdansen, een

balletje vanaf een plankje in een bekertje
opvangen en ga zo maar door. Ik denk dan
ook dat het het beste is als ik van dit
verslag een fotoverslag maak. Met o.a.
prachtige foto´s gemaakt door José van
Poelje van See Globe, dank je wel José.



Allereerst kregen de kinderen van de
directeur van Circus Kristal uitleg over alle
kunstjes, trucjes, en alle andere spullen,
hoe ze het moeten gebruiken en hoe ze
het kunnen leren en leergierig zijn onze
kinderen zeker.
Die mooie versierde knijper hoort bij het
goochelspel.

En met wat hulp van je moeder leer je zo
maar op deze pedalo´s “lopen”.

Er waren heel kleine fietsjes waar je goed
voor moest kunnen fietsen om hier op te
blijven.

Er waren twee circuspistes waarbinnen je
kon leren op een bal lopen en op een fietsje
te zitten met één wiel. Ik kreeg de indruk
dat die bal, hoe moeilijk ook, wel ging, maar
die fietsjes met een wiel waren echt heel
moeilijk.



Verder waren naast de kinderen de
vrijwilligers, de stagiaire en de
Hopjesmedewerkers zeer enthousiast.

Hier is onze vaste fietsenreparateur bezig
met jongleren.

Ook veel steun hadden wij aan de mensen
van Team Transvaal, die alles goed in de
gaten hebben gehouden. Dank u wel mensen.

Anqel van de Loods is echt van alle markten thuis, hier helpt hij de stagiaire van Co 4
het bordje draaiende te houden.

Er was een dunne staalkabel waar je echt
op kon lopen, maar voordat je dat kon
doen gingen de kinderen eerst hierop
oefenen en dit viel ook niet mee.

Op dit plankje leg je een balletje, dan
stap je op de plank en daarna vliegt het
balletje de lucht in, dat je vervolgens op
moet vangen met het bekertje, best
moeilijk, maar heel veel kinderen hebben
dit toch goed kunnen doen.



Dit zijn de bekertjes waarin je het balletje kan opvangen.
En zo zag de tafel eruit nadat de kinderen zichzelf hadden geschminkt.

Het was een schitterde dag. Met voor mij veel te warm weer. Maar gelukkig hadden de
kinderen hier geen last van.

Iedereen bedankt voor het slagen van deze dag.

De organisatie lag in handen van Stichting Haagse Hopjes
Transvaal en de sponsors waren: Fonds 1818, Staedion Wonen,

Vestia Zuid-Oost de

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.

Door Joke van den Boomen


