
Op 20 april 2005 werd het Internationale

Kinderfeest weer groots gevierd op het

Joubertplantsoen

20 april was het weer zover. Voor de 8ste keer werd hier het Internationale

Kinderfeest gevierd. Of beter gezegd het Turkse Kinderfeest. Want dit feest komt van

oorsprong uit Turkije, het is een soort Sint Nicolaasfeest, maar dan anders, en omdat

wij in de wijk Transvaal 102 verschillende nationaliteiten hebben die allemaal graag

een feestje willen vieren, noemen wij het al die jaren al “Het Internationale

Kinderfeest”.

Dit is het eerste feest in de rij van verschillende feesten die samen met de beheercommissies
wordt gevierd. En aan dit feest doet ook ieder jaar weer buurthuis Bario mee. Altijd met
creatieve activiteiten en dit jaar was dat ballonnenversieren en hennaverven. En de
resultaten kunt u zien aan de foto´s. Er waren bijzonder veel gelijkenissen. Dank je wel Bario,
beide activiteiten zijn voor herhaling vatbaar.

Verder was er een nieuw spel muismeppen er komt een balletje uit de grote kaas rollen en
dan moet je proberen om die “muis”, dat balletje dus, dood te meppen. Eigenlijk een beetje
sadistisch, maar ach het is maar een balletje. Maar wel heel erg leuk, je moest er enorm vlug
voor zijn. Dus ook hier veel belangstelling. Haakssjoelen, dat is sjoelen om een hoekje, best
moeilijk, want je kunt niet op de gleufjes mikken, je moet tegen de ronding in de hoek gooien
en dan maar hopen dat hij in een vakje terecht komt. Erg leuk en heel druk bezocht.



Klompen gooien, het is mij onbekend waarom men dit zo noemt, er wordt immers gelukkig
niet met die klompen gegooid, de kinderen moeten proberen om 6 kleine balletjes met punten
erop in de klompen te gooien. Nou dit was heel erg moeilijk, maar ook hier was veel
belangstelling voor. De zenuwspiraal, ook zo´n spel waar je je enorm op moet concentreren.
Sommige kinderen zijn hier zo goed in, ik hoor nooit de bel af gaan. Of heeft Bep, onze vaste
vrijwilliger bij deze activiteit soms weer de stekker eruit getrokken? Aan haar gezicht kan je
het nooit zien.

Als grote attracties hadden we de zweefmolen,

de helft van ons nieuwe luchtkussen, omdat het
´s-morgens al behoorlijk had geregend en het
beter is om een nieuw kussen niet in de regen
te laten liggen, werd de helft opgezet. Die werd
halverwege de middag opgezet, door onze vaste
leverancier Corné Leenheer. Nou alle kinderen
kwamen hier als vliegen op af. Dus er ontstond al snel een grote wachttijd. Maar leuk dat ze
het vonden. We weten dus nu al dat we veel mensen nodig hebben als hij helemaal opgezet
wordt. Dan was er verder het kleine luchtkussen speciaal voor de kleintjes, maar groot gaat er
ook op hoor. En de geweldige clown, ook voor deze attractie stonden hele rijen kinderen te
wachten. En voor de kunstenaars onder ons, werd er onder leiding van de dames van Bario
een heel lange slang geschilderd. Prachtig die serieuze gezichtjes.
Al met al een bijzonder geslaagde middag en een leuk terrasje waar heel veel moeders een
kopje thee of koffie kwamen drinken. Voor de inwendige mens is gezocht door twee
bestuursleden van de Haagse Hopjes Transvaal, Annie en Frans, die doodmoe maar erg
tevreden van alle spelende kinderen zaten te genieten.



Zeker ruim 300 kinderen hebben het Internationale Kinderfeest bezocht. Iets minder dan
andere jaren, maar het weer zat ook niet helemaal mee. Graag wil ik alle medewerkers en
vrijwilligers hartelijk bedanken. Zeker onze nieuwe helpens, de pleinwachters, zij zullen in de
toekomst aan al onze activiteiten meedoen in de vorm van hand en spant diensten. Het was
een geweldige samenwerking. Graag tot het volgende Internationale Kinderfeest.

Organisatie: Beheercommissie Joubertplantsoen en de Stg. Haagse Hopjes Transvaal.

Verder werkte mee: Alle Hopjesmedewerkers en vrijwilligers, Bario,
Stg. Speeltuin Vermeerpark, de pleinwachters, Moonen, het
Handhavingsteam bracht en haalde de hekken en zorgde voor het
toezicht en team Transvaal voor het schoonmaken van het plein.
Iedereen hartelijk bedankt.

Petje af!

Verder dank aan onze sponsors: De Gemeente Den Haag, dienst OCW, Vestia Zuid-Oost en
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.

Door: Joke van den Boomen


