Internationaal Kinderfeest op woensdag
17 april 2019 op het Joubertplantsoen
Als eerst wil ik beginnen om drie van onze trouwe
vrijwilligers in het zonnetje te zetten! Wil, Riek en Miep zijn al
20 jaar of langer onze trouwe vrijwilligers en zijn ook nog
eens alle drie 80 jaar geworden! Niet iets wat regelmatig
gebeurt. Gefeliciteerd, dat jullie nog vele jaren met de
Haagse Hopjes mee mogen maken!
Zoals gebruikelijk is het Joubertplantsoen altijd als eerste
aan de beurt voor hun jaarlijkse feestje. Hier wordt altijd het
Internationaal Kinderfeest gehouden. Kinderen kunnen voor
slechts € 1,00 de hele middag deelnemen aan onze
activiteiten. Er was genoeg te doen voor jong en oud.

Het Internationaal Kinderfeest Joubertplantsoen was
een groot succes te noemen. We zijn om stipt
14.00 uur begonnen en er was al een hoop kinderen
met ouders aanwezig. De school uit te buurt is pas
om 15.00 uur uit en tegen die tijd werd het nog
drukker. Rond de 350 kinderen hebben hieraan
deelgenomen. De dag begon stralend, de zon
scheen fel, en het was een aangename 17 graden.
De Haagse Hopjes hadden veel activiteiten geregeld
voor de kinderen uit de buurt met veel sport. Zo
waren de jongens van freerunnen aanwezig om
weer freerun truckjes te leren aan de kinderen. De
jongens van sport waren aanwezig om te hockeyen en het boogschieten te leren, dit keer voor jong
en oud! Ook was Clifton er om dansles te geven, geen breakdance of streetdance maar gewoon iets
veel leuker, echte dansjes met vaste passen, dus er
Om van al het sporten bij te komen was er ook weer een yoga
workshop. Naast al deze workshops waren er natuurlijk ook genoeg
springkussens voor jong en oud. Ook hadden wij kraamspelletjes weer
eens uit de kast gehaald. De bungeetrampoline’s waren ook weer
aanwezig, natuurlijk net als altijd een grote drukte, er heeft hier van
14.00 uur tot 18.00 uur een grote rij gestaan. De kinderen mochten
hieraan ook maar één keer deelnemen. En natuurlijk werd dat
gecontroleerd. Je zou natuurlijk denken dat de bungeetrampoline’s het
druks bezocht was. Nou dat was het niet! Door Corne van WBS werden
er namelijk poffertjes gebakken! Deze mochten de kinderen op vertoon
van hun bandje 1x halen. Heerlijk met poedersuiker en stukje boter
heeft iedereen gesmikkeld!
Ook waren de mensen van Bario weer aanwezig om met de kinderen
te knutselen. Dit keer mochten ze een doosje maken voor de jojo’s die
ze van de Haagse Hopjes gekregen hebben. De kinderen hebben hier
hun creativiteit op los gelaten en prachtige doosjes gemaakt! Bedankt

Bario voor jullie goede inzet. Tegenover de knutselhoek konden de kinderen door onze vrijwilligers
geschminkt worden waardoor wij vele Spidermans, Hulks of vlinders over het plein hebben zien
lopen.
En als dat nog niet genoeg was konden onze kinderen terecht bij bobo de clown voor een leuke
ballon.
Kortom een geslaagde dag! Waar het helaas heel even geregend heeft, maar dat mocht de pret niet
drukken. Voor beelden en verslagen kunt u terecht op onze vernieuwde site! www.haagsehopjes.nl

