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OP HET JOUBERTPLANTSOEN

Van onze gezamenlijke feesten is altijd de

Beheercommissie van het Joubertplantsoen dat

begint. 8 Jaar geleden had een medewerker van de

Stichting Haagse Hopjes samen met bewoners

bedacht dat het Turkse

kinderfeest dat in Turkije

gevierd wordt ook in Transvaal

moet plaatshebben. Dus 8 jaar

geleden is het in Transvaal geboren,

het Internationaal Kinderfeest, van

oorsprong een Turk feest. De eerste jaren

was het dan ook traditie om een Turkse

dansgroep uit te nodigen. Maar die waren er

een aantal jaren niet in Transvaal, maar nu weer wel. De kinderen worden opgeleid in de Turkse dans in

buurthuis Bario, onder deskundige leiding. 2 keer zijn ze opgetreden en ze waren natuurlijk heel

nerveus, tenslotte was het voor hen de eerste keer, maar de meiden hebben het heel goed gedaan. En

zoals gebruikelijk waren er weer heel veel

activiteiten, dat moet ook wel met zoveel kinderen en

jongeren. We hebben een poging gedaan om te tellen

maar dat was onbegonnen werk. Wij schatten het

aantal kinderen en jongeren tussen de 450 en 500.

Heel wat dus en als je dan niet voldoende activiteiten

heb dan is het heel lang wachten. En zelfs met al die

activiteiten was het ook nog heel lang wachten.

Ook een traditie is de samenwerking tussen

Bario en de Stg. Haagse Hopjes. Ook al jaren

doet Bario mee met het Internationaal

Kinderfeest. Dit jaar verzorgde Bario het maken

van Buttons. Buttons met 10 jaar Haagse Hopjes

erop. De kinderen moesten zelf hun plaatje dat

in de button kwam tekenen en kleuren. Juf José

van Bario had mooie geel-groene linten

gemaakt voor om het hoofd met daarop de

buttons. Het zag er feestelijk uit. Bario!

Allemaal bedankt.



Moonen bracht, naast de hometrainer, ook het kipvangen mee,

bedacht door de mensen van het plein. Nou dit was geweldig.

Zowel groot als klein hebben aan beide activiteiten

meegedaan. Mohammed van de Pleysierschool begeleidde de

hometrainers. Die jongen heeft echt de dag van zijn leven

gehad en hij beloofde ons terug te komen bij de volgende

activiteiten. Mohammed bedankt en je bent van harte welkom.

Verder hadden we wat vaste activiteiten en nieuwe, zoals

blikwerpen, stoplichtspel, 4 op een rij sjoelbak en ons nieuwe

spel ringwerpen. We hadden van de Pleysierschool zoveel

aanbiedingen van dames die wilde schminken, dat wij twee

kramen moesten nemen om dit mogelijk te maken. En net als

alle jaren is dit een geweldige activiteit en de meiden van de

Pleysierschool werden goed begeleid door Sandra. De

meiden, Nathaley, Mientje, Warda, Latifa en Silly hebben

enorm

goed

hun

best gedaan en wij hopen dat ze in de loop van

het jaar nog vaak mee zullen doen.

Bij ons “aangeschoven”, was het Hopla projekt.

Een project voor ouders en kinderen van 0 t/m 6

jaar dat veel reclame maakt over voeding en

bewegen. We hadden hiervoor een tent neer

laten zetten en een luchtkussen zodat de

kleintjes lekker konden bewegen. En de

voorlichting kregen ze van de stagiéres van de

Bot (Bewonersorganisatie Transvaal).

Deze twee dames, Fadua en Derya, hebben vorig jaar ook met ons meegedaan. Erg jammer voor ons dat

hun stage er bijna op zit. We wensen hun veel succes en hartelijk bedankt.

Omdat we dit jaar extra geld hebben van het Oranje Fonds voor sport van 12 t/m 24 jaar, was er een

pannavoetbaltournooi en een wedstrijd op de Superservivalbaan. Van beide activiteiten is heel veel

gebruik gemaakt. En aan de heren te zien is de conditie……. nou ja, eind van dit jaar is die vast veel

beter.
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