
Verslag van het Zomerfeest van 5 juli 2006

Op 5 juli vierden wij ook het 10-jaar bestaan van ons Hopje op het Ruth

Firstplein. Een betere gelegenheid dan een zomerfeest zou ik me niet kunnen

bedenken. En wat voor zomer, in de korte tijd dat het mooi weer is hadden we al twee

keer een hittegolf. Over de dertig graden. Phoe..  phoe..

Maar hoe dan ook, het feest moet gewoon doorgaan.

En gelukkig was iedereen er. We hadden ook heel veel leuke

activiteiten. Omdat er op dit plein veel kleine

kinderen wonen, richt je je daar het meeste op. Zo

hadden we een rupsdraaimolen, het

slakluchtkussen, het springkussen en de

hindernisbaan. Er waren heel veel kleinere

activiteiten van blikgooien tot vier op een rij. En natuurlijk

hel schminken. Die zaten lekker tussen de struiken, met een

grote

parasol,

onder een

kraam, dus

lekker uit

de zon.

Voor

sommige

andere mensen was het eigenlijk wel

een beetje afzien. Door het warme

weer waren de meeste kinderen lekker

rustig, de sfeer was hierdoor heel

gemoedelijk. Een van de kinderen was

zelfs in slaap gevallen, naast haar oma

Keola, die bij voor ons de limonade

voor de kinderen verzorgde. Knap hoor

dat je rechtop zittend op een stoel 1 _ uur kan slapen. Ze werd goed in de gaten

gehouden door haar oma Keola.

Voor de grotere hadden we een

superlang tafelvoetbalspel, de

dames en heren hebben zich in ieder geval zeer goed vermaakt. Dit allemaal onder

toeziend oog van Necip Lacin en Hassan Tahiri.



Er erg heel … heel …

limonade geschonken en

gedronken, zowel door de

kinderen als door de

medewerkers. Ruim

vierhonderd bekertjes

limonade gingen er

doorheen. En als afsluiting

was er voor iedereen een

zak popcorn. Als je jarig

bent moet je trakteren toch.

Achmed van de

Beheercommissie Ruth

Firstplein was

begonnen bij zijn

nieuwe werkgever

en was hierdoor de

beloofde hapjes

vergeten. De

volgende keer beter. Al met al had iedereen het naar zijn zin, vooral de kinderen,

en daar doe je het voor. We kregen als verrassing nog bezoek van de politie, altijd leuk

als die hun gezicht eens laten zien. Tijdens het opruimen kwamen ze ook nog een keer

kijken.

Een heel geslaagd feest, waar zeker 250 kinderen aan deel hebben genomen. Voldaan en

heel erg moe ging iedereen naar huis.

Dit feest is mogelijk geworden door: Gemeente Den Haag, Fonds 1818, Staedion

Wonen, Vestia Zuid-Oost. Hartelijk bedankt.

De organisatie lag bij de Stg. Haagse Hopjes Transvaal en de Beheercommissie

Ruth Firstplein.

door Joke van den Boomen


