Verslag Herfstfeest van 19-10-2005
op het Wijkpark Transvaal
De regel viel met bakken uit de lucht toen ik naar
buiten keek, maar we hadden nog wat tijd, het was immers pas 9.00 uur
in de ochtend. En ja hoor, tegen 12.00 uur klaarde de lucht op en werd het de hele
middag droog weer. Zelfs de zon kwam even om de hoek kijken. Maar dat was maar
heel even. En zo werd het op die herfstdag toch nog een groot feest, niet zo druk als
anders maar toch zeker 350 kinderen hebben onze activiteit bezocht.

Voor de ouders stond er weer een terras met koffie en thee en de mensen die niet aan
de Ramadan mee deden hebben hier dan ook gebruik van gemaakt. En dat de Ramadan
een belangrijke rol speelt kon je zien aan de gezichtjes van de kinderen. Er was er zelfs
eentje die Iman op haar wang had laten zetten. En ze zag er prachtig uit zeker met haar
roze jas die heel mooi kleurde bij haar gezichtje.

Naast de vele kleine activiteiten waren er ook heel veel grote, zoals de hindernisbaan, de
hometrainers, het luchtkussen, de klimmuur, en het gladiatorkussen. Nou dat was
dan weer eens wat anders. En maar proberen om elkaar van de poef af te
gooien. Er werd in ieder geval veel en hard gelachen bij deze activiteit.
Zowel groot als klein hebben hieraan meegedaan. En wie er gewonnen heeft? ik
weet het niet, volgens mij allemaal, want het is al een hele toer om op die poef
te blijven staan zonder balk in je handen.

Bij de stadsboerderij hadden ze herfstdieren gemaakt. Maar de tijden
met ons kwamen niet helemaal overeen. Want toen ik foto´s kwam
maken was hun activiteit al afgelopen. Maar toch heb ik daar ook een
foto gemaakt. En wie kent hem niet, de kleine boer van de boerderij.

Een zeer actief jongetje
die heel veel werk verzet
bij de Woelige stal.
Op de terugweg naar het
Hopjes/Beheerhuisje viel
het pas op hoe groot het
Wijkpark eigenlijk is. Het
sportveld was helemaal
verlaten en dat terwijl er
bij ons zo´n 500 mensen
waren, heel grappig om te
zien.

Maar wel heel jammer dat er op een
woensdagmiddag geen sport is.
Ondanks de regen ´s-morgens toch
een hele geslaagde dag, met heel
veel vrolijke kinderen die heel erg
genoten hebben.
Misschien doen we het volgend jaar
weer. Even kijken of er dan weer
sponsors zijn, want zonder sponsors,
geen feestjes meer in Transvaal
En eigenlijk kunnen we de kinderen
dat niet aandoen………..Of wel??
De organisatie lag in handen van de Beheercommissie Wijkpark Transvaal
samen met de Stichting Haagse Hopjes Transvaal.
Medewerkers waren, de bewoners, vrijwilligers, de pleinwachters, de
hopjesmedewerkers en de mensen van Corne Leenheer en de meneer van
Moonen. Allemaal hartelijk dank.
De financiën kwamen van: Gemeente Den Haag, Fonds 1818, Staedion Wonen,
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting en Voeten en
Vleugels.
Hartelijk Bedankt! Petje af!

