Internationaal Kinderfeest
13 april 2022 Joubertplantsoen
Het is een mooie dag en onze 1ste activiteit zonder
beperkingen gaat van start. Wij beginnen
traditiegetrouw elk nieuw kalenderjaar op het
Joubertplantsoen met het Internationaal Kinderfeest.
De kinderen hebben er lang op moeten wachten
maar nu was het dan toch eindelijk zover. Een
activiteit zoals wij die voor de corona periode gaven.
Gelukkig kan het allemaal weer en kunnen wij ons
weer volledig focussen op het plezier voor de
kinderen in plaats van of het evenement aan alle
corona regels voldoet.
Dit laatste is de afgelopen tijd veel werk geweest en
het was dan ook erg fijn om te zien dat het oppakken
van de samenwerking met onze partners weer enorm
soepel verliep.
Zo kregen wij van de gemeente Den Haag de
opmerking dat het er weer zeer gestroomlijnd en
professioneel uitzag. Zo’n compliment vinden wij als
Stichting Haagse Hopjes Transvaal dan ook erg fijn
om te horen.
Ook voor de kinderen en ouders was het hier en daar toch weer een beetje wennen. Zo werd er sinds
lange tijd weer gebruik gemaakt van toegangsbandjes. Deze konden gekocht worden voor 1 euro per
kind bij de centrale tent waar ook de limonade te krijgen was. Deze bandjes hebben wij de afgelopen
periode niet gebruikt om zo de contact momenten te verminderen. Nu alle beperkingen van de baan
zijn gaan wij voor onze komende evenementen weer de toegangsbandjes gebruiken. Dus als je mee
wilt doen haal dan eerst een bandje en met dat bandje kan je de gehele dag deelnemen aan alle
aanwezige activiteiten.
Al met al hebben we weer heel veel kinderen blij kunnen maken met een sportieve spel middag.
Zo konden de kinderen onder leiding van de meesters en juffen van WSDH pijl & boog schieten en
volleyballen. Ook zag ik dat er een aantal vaders waren die zelf een pijltje mee wilde schieten. Leuk
vaders laat maar eens zien hoe het moet!

Na een lange periode van afwezigheid was Bobo de
clown ook weer terug. Iedereen wilde natuurlijk een
van zijn magische ballonnen hebben die Bobo in elke
vorm kan buigen en draaien die je maar kan
verzinnen. Er stond dan ook constant een lange rij
voor de kar van de clown.
Verder was er de terugkeer van de “grote”
springkussens. Deze waren van ver te zien waardoor
er al vele kinderen lachend het plein opgelopen
kwamen. Tot voorkort waren wij beperkt tot de kleine
springkussens maar we zijn weer erg blij dat ook de
groten kussens weer naar buiten mogen. Wij zijn dan
ook van plan dit weer veel te gaan doen. Dus heb je
zin om lekker te springen op een springkussen of
jezelf zo snel mogelijk over een stormbaan heen te
slingeren kom dan zeker kijken op onze aankomende
activiteiten.
Mocht je liever iets anders willen doen, geen
probleem er is van alles te doen op onze activiteiten
om nog maar een paar dingen te noemen. Zo heb ik de klimtoren nog helemaal niet genoemd waar
de echte dappere jongens en meiden kunnen testen of ze helemaal tot de top van de toren kunnen
klimmen. Of het Skatepark van Skateland waar je met zowel BMX of step over het parcour een kan.
Ben je nieuwsgierig geworden? Informatie over onze aankomende activiteiten kun je vinden op onze
site. www.haagsehopjes.nl
Wij kijken dan ook weer terug op een geslaagde start van ons evenementen programma 2022
Daarvoor willen wij onze partners bedanken voor de samenwerking en kijken uit naar onze volgende
activiteit op Koningsdag op het Wijkpark Transvaal.
Wij hopen jullie daar allemaal weer te zien.
Sportieve Groet, Stichting Haagse Hopjes Transvaal - Ben

