
Verslag van de Nationale Straatspeeldag

op 31 mei 2006 op het Ruth Firstplein

We weten het allemaal, de regen valt al weken met bakken naar beneden.  Maar

ik zeg altijd maar, ik bestel de spullen en ook mooi weer. Om 12.30 uur toen ik

naar het plein ging om een auto te laten verplaatsen, kwam de regen nog naar

beneden. Maar om 13.30 uur was het droog, zelfs af en toe kwam het zonnetje

te voorschijn. Maar in ieder geval droog, wel koud, maar…….

We begonnen op het Ruth Firstplein, daar
waren gelukkig weer dames en heren van
de Pleysierschool om te helpen,
Mohammed en Imtiaz hielpen bij de
Formule 1 baan. Warda stond bij het
blikgooien en de andere dames Nalini en
Silly hielpen bij het schminken.
Dit plein ligt tussen huizen, dus het was
gelukkig niet te veel wind.

Hierdoor konden alle kussens opgezet
worden.
We hadden de vergaderbakfiets te leen, en
hieraan stonden Fatima met haar dochter
Samira, om de ouders alles te vertellen
over het Hopla Projekt, maar veel ouders
bleven thuis, misschien dachten ze dat het
zou gaan regenen? Jammer voor ze, want
het bleef droog. Kinderen en jongeren
waren er in ieder geval genoeg. Zeker 250.
Die veel plezier hadden met de Formule 1
baan, het Luchtkussen de vele andere
spelletjes en de 1 baan moest de Christiaan

de Wetstraat afgezet worden, en de
heren van de Hopjes hadden de dag
ervoor overal bordjes opgehangen dat er
niet geparkeerd mocht worden. Veel
mensen hadden hier goed naar gekeken,
maar er waren nog twee mensen die het
niet gezien hadden.



Ondanks de felle kleur van het affiche! Maar de politie was er en heeft er alles aangedaan
om die auto´s daar weg te krijgen. Bravo! Kinderen hebben heel erg genoten. Sommige
jongens waren wat al te wild, zou het door de wind komen? Natuurlijk was er voor
iedereen snoepjes en limonade.

De Beheercommissie Ruth Firstplein

wordt hartelijk bedankt. Zeker Ahmed

die speciaal voor deze dag een vrije dag

had genomen!

Allemaal bedankt!


