
 
 
 
 

Verslag Internationaal Kinderfeest op het Joubertplantsoen 
Op 8 juli 2015 

 
In tegenstelling van andere jaren hebben we dit keer het Internationaal Kinderfeest als laatste feest 
gedaan voor de vakantie. Of dit nou de oorzaak was of de Ramadan, of de regen in de ochtend? Ik 
weet het niet. Het was in ieder geval niet druk die dag. Een schatting dat er rond de 200 kinderen 
aan deze middag hebben deelgenomen. Toch wel een leuk aantal, maar tussen 400 en 450 is 
eigenlijk wel normaal voor dit feest op het Joubertplantsoen. 

 
In de middag hebben we het in ieder geval droog gehouden. Zoals altijd heeft Josée Bario met haar 
fantastische vrijwilligers ook dit jaar weer meegeholpen aan deze middag, dit keer waren het  
POP-UP kaarten die de kinderen aan de kramen van Bario helemaal zelf konden maken. Hele leuke 
exemplaren kwamen er voorbij.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast de kraam van Bario was er iets nieuws, “een sprekende prullenbak”, heel leuk, als je er iets 
ingooide, zie de prullenbak: “Oh, dat lust ik ook wel”, enz. sommige opmerkingen waren een beetje 
op zijn Haags. Er was ook een sprookjesvertelster. Ik hoorde van andere dat het een leuk verhaaltje 
was, echter heeft ze het maar een keer kunnen vertellen omdat de prullenbak al om 15.30 uur weer 
opgehaald werd. Ik denk dat niet veel kinderen dit hebben kunnen horen. Jammer. Volgende keer 
beter!! Maar het idee was erg leuk. 



 
Natuurlijk werd er ook gevoetbald, vier tegen vier in een prachtige nieuwe voetbalkooi. Dank u wel 
Gemeente Den Haag, deze ziet er vriendelijker uit dan die andere. En zo te zien hebben de kinderen 
ook veel meer lol in deze kooi. Bravo! Petje Af! 
 
Natuurlijk waren er weer de kraamactiviteiten met de zeer trouwe Haagse Hopjes vrijwilligers/sters. 
Dank u wel dat u altijd weer komt en zeker nu in de Ramadan. Hopelijk weer tot de volgende keer. 
 

 
 
En het Breakdancen wordt ook steeds populairder, kinderen komen van de andere pleinen om 
hieraan mee te doen. Met goede resultaten, want sommige kinderen kunnen ook al op hun hoofd 
staan, ronddraaien op hun rug en goed dansen op de muziek. Carlos, de leraar, heeft hier veel 
plezier in. Er waren ook veel luchtkussen, het schminken, natuurlijk Peggy met de Yoga, goed voor 
lichaam en geest. De draaimolen, de klimwand en niet te vergeten de lasergame. Toch weer een 
druk programma. Een geluk voor de kinderen, ze hoefden niet zo lang te wachten bij de attracties, 
het was immers minder druk dan anders. 
 



De hele middag is het verder droog gebleven. Vrijdag is het alweer de laatste schooldag voor de 
grote vakantie. In de grote vakantie zijn er op het Wijkpark Transvaal Extra Vakantieactiviteiten 
van 13.30 uur tot 17.00 uur en het is gratis!!! 
 

 
Corné en ik moesten ook even bijpraten over allerlei zaken, gelukkig kan Corné nog steeds 
aanwezig zijn. Dank je wel Corné. Petje Af!!!  
 
Ook de vaste Hopjesmedewerkers vooral Lies van het Joubertplantsoen wil ik heel graag bedanken 
voor hun inzet. Lies was zelfs bereid om in haar vakantie voor deze activiteit terug te komen. Dat is 
pas inzet! 

 

 
 
Joke van den Boomen 


