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         SPEELTUINVERENIGIN “KINDERVREUGD” 
G. van Bouillonstraat 70,  2033 NH  Haarlem 

tel: 023 – 5354370 
  

            Verslag Buurt-Speeldag woensdag 22 september 2021. 

 

Voor de tweede keer konden we weer een Buurt Speeldag houden en ook nu waren de weergoden met ons. Het 
feest werd druk bezocht en ieder kind kreeg bij binnenkomst een invulkaart waarop je kon afstrepen wat je 
allemaal gedaan had en tot slot kregen ze nog een zakje chips. 

 
Bungy Jump Trampoline en een Luchtkussen 
Ook dit jaar hadden we weer gekozen voor een Bungy Jump Trampoline, waar 
weer veel belangstelling voor was. En natuurlijk voor de kleinste kinderen een 
luchtkussen, hierbij werd er goed op gelet dat er niet teveel kinderen tegelijk op 
gingen.  

 

 

Maskers maken met  Bianca Jonker  
We hadden weer verschillende party tenten op het veld gezet met tafels en stoelen waar de kinderen maskers 
konden maken en  versieren. Het blijft leuk om kinderen zo creatief bezig te zien. 

 

 

 

 

 

 

Armbandjes maken met Maya Mutlu 
Onder een andere tent stond Maya met haar spullen waarmee de kinderen hele leuke armbandjes konden 
maken, ook hier werd druk gebruik van gemaakt. 

Streetdance demonstratie 
Binnen werd er een dans workshop gehouden en om 15.00 uur kregen we een demonstratie Streetdance door de 
leerlingen van Dayna Dance Academy, zo knap wat die jonge kinderen nu al kunnen en doen met elkaar.  Ook de  
belangstelling hiervoor was weer heel groot. (zie de film) 

Buurtspeeldag 2021 Haarlem Effect Speetuin Kindervreugd - YouTube 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hzHwSj2bcyI&t=558s
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De workshop muziek maken  

Onder de andere party tent stond De Wereldmuziekschool waar een 
workshop trommelen werk gegeven en de kinderen konden zelf 
natuurlijk ook muziek maken en heel leuk om te zien dat daar ook weer 
veel interesse voor was.   

 

Div. Spellen  
Er waren oud Hollandse spellen met o.a.: ballen gooien, vier op een rij en sjoelen.   

Verkoop  De ouders/ begeleiders konden koffie/thee kopen en voor de kinderen was er limonade. 

 
Schminken door mevrouw Brimawatti  
Het schminken is altijd een feest en de kinderen vinden het niet erg om lang te wachten. Gelukkig waren er een 
aantal jong dames die ook konden schminken en zo werd het een heel geslaagde middag voor allemaal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisatie 
De voorbereidingen voor deze geslaagde middag zijn tot stand gekomen in samenwerking met Marion Huis in ’t 
Veld, van Haarlem Effect en de Sponsoren: De Gemeente  Haarlem, DekaMarkt, Pré Wonen, Stichting Hart …..  en 
natuurlijk niet te vergeten, de vrijwilligers van Speeltuinvereniging Kindervreugd, zonder vrijwilligers kunnen we 
zo’n dag niet organiseren.  

 Allemaal bedankt voor een geslaagde dag ….. en hopelijk tot volgend jaar!!  

 

 

 

 

 

 

 

Website:  www.kindervreugdhaarlem.nl speeltuinvereniging     e-mail: kindervreugd70@hotmail.com 
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