
Verslag Herfstfeest op woensdag 11 oktober 2006 op het Kaapseplein

Het was weer eens gezellig op
het Kaapseplein. De middag was
zoo mooi want we hadden zulk
mooi weer en er was van alles
te doen. De volgende
activiteiten
waren er: panna-
voetbal,
springkussens,
balletjes vangen,
ringen gooien,
hindernisbaan,
Supersurvivalbaan schminken
en nog vééél meer.
Er waren heel veel kinderen van
klein tot groot en de kinderen
waren allemaal bezig met een
activiteit dat ze leuk vinden

want er was van alles te doen voor jong en oud.

De activiteiten begonnen om 14.00 uur en het was afgelopen om 17.00 uur, dus genoeg
tijd om te spelen en te genieten van de activiteiten. Verder werd er om de zoveel tijd
koffie, thee, drinken en broodjes rond gebracht door Abdel (zo’n aardige man) Ik vond
het een van de leukste middagen die ik tot nu toe heb meegemaakt, omdat het een
leuke plein was en je kon zien dat de kinderen ervan genoten.

Fadoua Ettahery

Dit zijn de ervaringen van Fadoua de stagiaire bij de BOT, leuk dat jullie weer mee
hebben gedaan. Ja ze heeft gelijk, het was stralend weer en heel erg druk, zeker bij het

Panna voetbal, daar was jong en ouders aardig bezig, en weer waren hier
hele sterke jonge dames die het van de heren wonen, geweldig! Over het hele

plein was een rustige sfeer, niet zo veel ouders wel zeker 350 kinderen, velen
van hun moesten later in de middag naar de Moskee, dus werd het toen was

rustiger. De dames van het Transvaal College hadden weer heel goed hun best
gedaan met het schminken van heel hééél veel kinderen. Soms moest ik echt zeggen,
a.u.b. nu maar hele kleine bloemetjes of vlindertjes anders komen we nooit door die hele



rij wachtende kinderen. Maar deze dames zijn zo enthousiast dat ze er de mooiste
kopjes van maakten, geweldig hoor, dank je wel, helaas hebben ze 21 en 25 oktober
vakantie dus denk ik niet dat ze komen schminken op deze feestjes. Maar we zien wel. Er
was natuurlijk weer genoeg limonade voor alle dorstige kindertjes, maar de meeste
ouders op de terrasjes dronken niets.

Gelukkig waren de pleinwachters ook aanwezig en die hebben een aantal malen
opgetreden tegen nogal vervelende knullen die wij liever niet meer zien op het
Kaapseplein. Pleinwachters, dank je wel, goed werk geleverd.

En na afloop allemaal opruimen, dat doen we na een jaar lang zoveel activiteiten gedaan
te hebben nu in een record tempo, 40 minuten. Dank aan Corné en zijn mensen en
natuurlijk de Hopjesmensen niet vergeten.

Nog twee feestjes: eentje voor Jantje Beton op 21 oktober 2006 en dan nog een op het
Wijkpark Transvaal, een herfstfeestje. Graag tot ziens allemaal.
Door: Joke van den Boomen

Deze activiteit is mogelijk gemaakt dankzij de bijdrage

van Gemeente Den Haag, het Oranje Fonds voor sport 12-24jaar.

Staedion Wonen en Vestia Zuid – Oost, Fonds 1818,

en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, petje af……..


