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Normaal gesproken hebben wij op het 
Joubertplantsoen het ‘Internationaal Kinderfeest’. Dit 
feest is overgewaaid vanuit Turkije waar ze rond 23 
april ieder jaar een Kinderfeest hebben. Wij mochten 
alleen helaas nog geen ‘feesten of familiedagen’ 
organiseren in deze Coronaperiode. Dit jaar hebben 
we dan ook een hele leuke sport- en spelmiddag 
gehad op het Joubertplantsoen in plaats van het 
‘internationaal Kinderfeest’. De voornaamste 
verschillen waren de afwezigheid van springkussens 

en het niet toelaten van ouders/verzorgers binnen de hekken waar de kinderen sporten en spelen. Dit 
mocht beiden nog niet in verband met de Corona. Wij hopen dat dit de laatste activiteit was waar we 
zoveel rekening met Corona dienden te houden!  
 
Op deze 5de sport- en spelmiddag was er dus weer veel 
aandacht voor sporten! We hebben pijl en boog 
geschoten, voetvolleybal gespeeld, op de stuntsteppen 
rond gereden, gevolleybald, over de slackline gelopen en 
zo nog tal van sporten beoefend. Ook was er door de 
speeltoestellen heen, een estafette gemaakt waarbij we 
gebruik maken van onze interactieve pylonen set. Dit spel 
wordt steeds duidelijker voor de kinderen en hierdoor 
wordt steeds spannender! 
 
Verder kon er uiteraard worden gestept, BMX-gereden en op de loopfietsjes worden rond gehobbeld. 
Skateland was dus weer volledig van de partij! Ze doen nu al enkele jaren mee met de activiteiten 
maar het blijft een groot succes! Zodra de kinderen naar binnen mogen staat er al een rij bij deze 
activiteit! Ook de ouders blijven het geweldig vinden om hun kinderen in volledige bescherming over 

de baan te zien vliegen! 
 
Ook was er weer gedacht aan de allerkleinste! Zij 
konden terecht bij de kids playground, wat vaste prik 
is geworden op onze activiteiten. Dit is een kleine 
afgezette ruimte voor de kleinste kinderen met een 
zachte opgeblazen rand zodat de kinderen lekker en 
veilig met elkaar kunnen spelen! Daarnaast konden 
ze een voorstelling bijwonen van Ome John bij het 
poppenhuis. Deze stond aan het rand van het 
omhekte gebied waardoor ook de ouders vanaf 
achter de hekken mee kon kijken. 
 
We hebben weer genoten van deze erg drukke dag! 
We weten niet precies hoeveel kinderen er zullen zijn 

geweest. Dit omdat we geen bandjes meer verkopen omdat dit niet te doen is met de 1,5 meter regel. 
De activiteiten zijn dus voorlopig nog gratis. Wel denken we dat we de afgelopen sport- en 
spelmiddag meer dan 300 kinderen over de vloer hebben gehad! Een mooi succesvolle dag dus 
weer! 


