
Verslag van het Najaarsfeest op

het Kaapseplein op 5 oktober 2005

En dit is dan weer het laatste feestje dit jaar op het Kaapseplein. Natuurlijk

krijgen we nog wel de start van de Lampionnenoptocht op 17 november en de

start van het Sint Nicolaasfeest op 30 november op dit en alle andere pleinen.

Maar nu terug naar dit feest. Wat een heerlijke dag en wat hebben de kinderen genoten.
Ondanks de lange rijen die altijd staan dij de luchtkussens en het schminken vinden ze
het toch altijd weer “een feest” en dat was het ook weer. Geen druppeltje regen,
allemaal vrolijke gezichten en heel veel zin, ook bij onze Haagse Hopjesmedewerkers.
Abel liep al zingend broodje uit te delen aan mensen die niet aan de ramadan mee doen.
Goed hoor. Hij zorgde voor de inwendige mens. De kinderen konden genieten van de
limonadesiroop en bij een aantal spelletjes stond een snoepdoos om een snoepje weg te
geven als een kind bijvoorbeeld de zenuwspiraal helemaal zonder fouten doorgekomen
was.

Corne Leenheer, altijd in een goede bui was er ook weer. Hij hoort inmiddels bij de vaste
groep mensen. Die Superservivalbaan die is toch wel heel erg in trek. Kinderen hebben
het er echt voor over om een hele tijd in de rij te staan. Nou ja, het duurt niet zo lang
als de Effteling, daar staan kinderen wel uren in de rij. Dus het valt nogal mee in
Transvaal.



Wij kunnen ook steeds meer rekenen op de aanwezigheid van de Pleinwachters, ze
voelen zich steeds meer thuis bij onze activiteiten. Ze houden het plein in de gaten,
helpen met het neerzetten en opruimen van de spullen. En waar kan verlenen zij hand-
en spandiensten. Echt geweldig deze samenwerking. Helaas was er iemand van de
Beheercommissie ziek. Maar onze vaste mensen waren wel aanwezig.

Ook waren de twee stagiaires van de Bewonersorganisatie Transvaal weer aanwezig. En
zij wilde weer schminken. De samenwerking met de Pleysierschool wordt ook steeds
beter, we mochten weer genieten van twee lieve dames……………… die ook wilde
schinken. Het is maar goed dat veel jonge dames dit willen, want ieder kind wil ook wel
geschminkt worden. En met zo´n 300 kinderen op het plein is dat een hele klus. Dus
dames, iedereen hartelijk dank en hopelijk blijven jullie of andere stagiaires bij ons
terugkomen.

Een geweldig feest met veel enthousiaste mensen en heel veel vrolijke kinderen. De
politie kwam ook een aantal keren langs en dat was ook heel prettig. Dus je zou kunnen
zeggen. We hadden het allemaal in de hand. In deze maand hebben we veel feestjes,
dus op naar de volgende…………   Door: Joke van den Boomen

Kijk voor meer foto´s naar  www.haagsehopjes.nl

De organisatie was een samenwerking tussen de Beheercommissie

Kaapseplein en de Stichting Haagse Hopjes

Transvaal.

De financiën kwamen dit keer voor het

grootste deel van Stichting Madurodam

Steunfonds, Fonds 1818, en de Gemeente Den

Haag

Hartelijk dank, u heeft vele kinderen laten genieten.


