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einde zomerfeest op

28 september 2005

op het Ruth Firstplein

Ja, de zomer is afgelopen, maar de dag was nog heerlijk om een feestje te geven. En

dat hebben we ook gedaan. Het Ruth Firstplein is het kleinste “Haagse Hopjes” pleintje

maar ook altijd heel gezellig. En eigenlijk ook het meest ingewikkelde pleintje.

Er was weer heel veel te doen. Voor de grotere
jongeren en natuurlijk ook de kleinere is de klimmuur
van Haag Sportief hier altijd erg gewild. Gelukkig kon
hij op 9 meter hoogte staan. Want als het te hard
waait mag dat niet, dat zou echt gevaarlijk zijn. De
Slag, van Corné Leenheer (Stg. Speeltuin
Vermeerpark) hadden we ingehuurd, inclusief de
mensen. Het kleine luchtkussen voor de allerkleinsten
stond er.

En natuurlijk
veel kleine
activiteiten. Zo
waren er twee
zenuwspiralen,
één voor de
kleintjes en één
voor de grote.
De Teletubbies,
hierbij moet je
proberen om een balletje te gooien in een netje, veel
kinderen lukte dit, en die kregen een snoepje. De

Haagse Hopjesmensen zorgde er voor dat de bewoners voorzien werden van koffie en thee. En
voor de kinderen was er limonade.
Verder werden wij erg verwend met de medewerking van 6 pleinwachters. Geweldig, ze hebben
allemaal
hand- en spandiensten verricht bij de kinderactiviteiten en bij het opruimen. En ´s-morgens
hadden ze ook al het plein laten schoonmaken. Geweldige mensen, hartelijk dank.



De haakse sjoelbak trekt altijd veel belangstelling. Al eens geprobeerd? Sjoelen om een hoekje?
Er is eigenlijk wel wat inzicht voor nodig.
Maar een kraam wil ik toch wel even duidelijk noemen. De schminkkraam. Hieraan zaten maar
liefst 4 stagiaires, twee van de Bewonersorganisatie Transvaal, Fadua en Derya en van de
Pleysierschool de dames Warda en Chantal, en onze vaste vrijwilligster Hanifa hielp ook nog een
handje mee. Net als ons bestuurslid Frans Klaassen die even voordeed hoe je op de handen
mooie bloemetjes moet schilderen.

Het was niet zo heel druk, tussen de
250 en 275 kinderen waren
aanwezig. En dat is voor onze
activiteiten erg rustig. Maar het
blijkt dat bij dit plein veel kinderen

op de woensdagmiddag een bezoek brengen aan de Moskee. Ja, en dat is ook belangrijk.
Al met al een heel leuk en gezellig feest, zonder stress zonder spanning echt een lekker sfeertje.
En dat hebben we nodig deze maand wat er komen nog wat feesten aan.

Graag wil ik iedereen bedanken voor de inzet, zeker de stagiaires en de pleinwachters, en niet te
vergeten onze eigen mensen, de vrijwilligers en de medewerkers van de Stichting Haagse Hopjes
Transvaal.
En de samenwerking met de bewoners is ook altijd prettig. Helaas dit keer geen Marokkaanse
loempia´s.

Misschien volgende keer? Kijk vooral voor meer foto´s naar www.haagsehopjes.nl

De organisatie was een samenwerking tussen de Beheercommissie Ruth Firstplein en

de Stichting Haagse Hopjes Transvaal.

De financiën kwamen van: De Gemeente Den Haag, Fonds 1818, Staedion Wonen,

Vestia Zuid Oost en de Gravin van Bylandt Stichting. Iedereen hartelijk dank, zonder uw

geld hebben wij geen feest in Transvaal. En deze wijk heeft dingen als dit hard nodig.

Door: Joke van den Boomen


