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G. van Bouillonstraat 70, 2033 NH Haarlem
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Verslag Buurt-Speeldag woensdag 23 september 2020.
Ook wij hebben met Corona te maken en moesten de buurtspeeldag uitstellen van juni naar
september, en mazzel hadden we, één van de laatste zonnige dagen was op woensdag 23
september.
Streetdance demonstratie
De middag begon met een demonstratie Streetdance van bijna 1 uur, door Dayna van Gemert en
dit sloeg gelijk heel erg goed aan met div. inschrijvingen.
Bungy Jump Trampoline en een Luchtkussen
Voor de kleine kinderen was er een luchtkussen in de Speeltuin zelf geplaatst en aan de
buitenkant, voor de wat grotere kinderen, was er een Bungy Jump Trampoline die erg goed in
de smaak viel, ondanks dat je op je beurt moest wachten. Ook hier werd er goed op de
afstand gelet (Corona!)
Er waren oud Hollandse spellen met o.a.: ballen gooien, spiraal, stok vangen, vier op een rij en sjoelen. De
kinderen kregen een invulkaart waarop je kon afstrepen wat je allemaal gedaan had. Aan het eind mocht je dan
een cadeautje uit de grabbelton halen, waarin we veel Lego auto’s hadden die gesponsord waren door de
DekaMarkt Schalkwijkerstraat, nogmaals dankjewel Deka!!
Maskers maken
Op het veld en onder een party tent, konden de kinderen maskers versieren, een
alternatief voor schminken (Corona!) Dit werd verzorgd door Claribel Rodriquez
Castello van Frendly Hands en er kwamen leuke versierde maskers uit.
Tevens hadden we ook nog gezonde hapjes gekregen zoals: aardbeien, bananen, druiven, mandarijnen konden
de kinderen limonade krijgen en de ouders koffie/ thee.
De workshop muziek maken
Onder de andere party tent konden de kinderen kennis maken met verschillende
muziek instrumenten door de Wereld Muziek School in Haarlem en daar was behoorlijk
interesse voor.
Speeltuin nu ook helemaal Rookvrij!!
Rond 16.00 uur waren er diverse genodigden en uitgerekend ging het rond die tijd regenen maar
Jur Botter, Gemeente Haarlem, en Quinten, de Kinderburgemeester van Haarlem, lieten zich niet
van de wijs brengen en hesen de vlag met Rookvrij in top. Door de kinderen werd er nog een
banner op het hek van de Speeltuin gehangen.
Organisatie
De voorbereidingen voor deze geslaagde middag zijn tot stand gekomen in samenwerking met
Marion Huis in ’t Veld, Ezgi Tuna, De Sponsoren: DekaMarkt, de Gemeente Haarlem, Pré Wonen …..
en natuurlijk de vrijwilligers van Speeltuinvereniging Kindervreugd.
Nogmaals …. dankjewel allemaal en hopelijk volgend jaar weer!!
Website: www.kindervreugdhaarlem.nl speeltuinvereniging
e-mail: kindervreugd70@hotmail.com

