
Zo was het Herstfeest op 12 oktober 2005

op het Joubertplantsoen

Samen met de Beheercommissie

Joubertplantsoen hebben we weer

leuke dingen geregeld voor de

kinderen. En er was ook hier weer

een leuk terras voor de ouders om

even te zitten of om wat te

drinken. En natuurlijk net als het hele

jaar door, ook prachtig weer. De

zomer is echt verlaat dit jaar. Dus

laten we er nog maar van genieten.

We hadden voor de kleintjes het

kleine luchtkussen, dit mag niet

gemist worden.

De Super Survivalbaan ook inmiddels zeer

populair bij de kinderen en de vele kleine

activiteiten, er was ook weer een nieuwe, de

gatenkaas, je moet dan met een schaaltje waar

een balletje in ligt naar boven schuiven en

proberen om zo hoog mogelijk te komen zonder

dat je het balletje onderweg in de vele gaatjes

verliest, erg leuk en de kinderen vonden

het ook spannend.

Dan het muizenmeppen niet te vergeten,

ook leuk. De teletubbies, de zenuwspiraal

en schminken niet te vergeten met de

geweldige stagiaires van zowel de

Pleysierschool als van de Bot en dit keer

ook de stagiaire van Nel. De kinderen

werden weer geweldig geschminkt.

Het opbouwen gaat ook steeds sneller en

professioneler, naast de heren van Corne

Leenheer van Evenementen 2000,

stonden nu ook weer de heren van de

Pleinwachters paraat om ons met hand-

en spandiensten bij te staan. Dank

daarvoor.



Zij stonden ook bij de attractie die de

meeste kinderen trokken. De quadbaan

wel te verstaan. Hier stonden echt

honderden kinderen in de rij en af en

toe heb ik een kleintje ertussen

uitgeplukt om voor te laten gaan

voordat ze verdrukt werden. In het

vervolg de kinderen nummeren voordat

ze in de rij gaan staan, dan weten ze

welk nummer ze hebben en hoeven dus

ook niet te dringen. Er is een foto van

een lange rij en het viel mij op dat

boven die rij de nieuwe vlaggen van de

Stichting Haagse Hopjes vrolijk

doorwapperden. Deze vlaggen staan

heel erg vrolijk en het geeft een heel

feestelijk tintje aan het feest. Vlaggen

die we overigens dankzij de

IPSV-pot hebben kunnen

aanschaffen. En iedere keer als

ik op een plein kom dan ben ik

nog dankbaar. Gewoon omdat

het leuk staat op ieder plein.

En Moonen was er natuurlijk ook

weer, naast de quadbaan hadden

ze ook de hometrainer bij zich.

Deze activiteit is zowel voor de

deelnemers als de medewerkers

van de Haagse Hopjes een feest,

heel veel lol beleeft iedereen

hieraan.

En dan komt ook dit feest weer

tot een einde. Het was een zeer

gemoedelijk feest, bijna zonder

problemen en met prachtig weer,

vrolijke gezichten en een zeer

voldaan bestuur.

Een bestuur dat iedereen die mee

heeft gewerkt aan dit feest wil

bedanken.

Rest mij nog een ding te noemen.

Voor dit feest hadden we een nieuwe

sponsor gevonden. De

bewonersondersteuners Voeten en

Vleugels, hartelijk

dank en wij

hopen u nog lang

in ons midden te

hebben.

Ook de bewoners

hartelijk dank voor

hun inzet. Het

was weer

gezellig op het Joubertplantsoen.

Tot volgend jaar bij het Internationaal Kinderfeest in april 2006?

Door: Joke van den Boomen


