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Ook Piratenfeest blijkt schot in de roos
dinsdag 22 juli 2008

PAPENDRECHT - Als inderdaad éénoog koning is in het land der
blinden dan werd op woensdag 16 juli het Molenveld door wel erg veel
royalty bezocht. Ter gelegenheid van de ingebruikname van de 
nieuwe speeltoestellen hadden de wijkcoördinatoren ook hier weer
een megaspektakel op poten gezet.

Door Chris Wijmans
Omdat de opening het karakter van een piratenspel had werden alle 
kinderen en ook ouderen voorzien van ooglapjes. Het Molenveld had 
daarna meer weg van een scène uit Pirates of the Caribean waar ruim
driehonderd 'boekaniers' zich uitleefden. In navolging van het 
evenement een week eerder in park Wilgendonk werden de nieuwe 
toestellen met enig ceremonieel voor het publiek vrijgegeven. De 
definitieve handeling werd verricht door afdelingshoofd Stedelijk 
Beheer Jim van Tol van de gemeente, die voor de gelegenheid de rol 
van Jack Sparrow op zich nam. Wijselijk genoeg deed hij zijn lapje 
maar even af om een piratenvlag tevoorschijn te toveren. Die kwam 
uit een zak waarvan Sjaak de Piraat aan alle kinderen had laten zien 
dat hij toch écht leeg was. Dus toveren kan Sjaak blijkbaar ook.
Bovendien kwam de zak uit Sjaak's hoogsteigen schatkist. Daarna 
lieten de kinderen de ballonnen los en werd de lucht vrolijk gekleurd. 
Opnieuw raakte het speelveld gevuld met lieftallige engeltjes en 
poesjes als gevolg van het werk van de grimeurartiesten van 
FaceToFeest. Altijd weer staan de kinderen in rijen ongeduldig te 
wachten op deze simpele maar óh zo populaire vorm van
'bodypainting'. Ook de versnaperingen lieten niet verstek gaan. De 
'Sterke' arm droeg weer de zorg voor de passende catering. Daarbij 
soms spontaan bijgestaan door moeders. "Wat ons vooral is 
opgevallen is dat veel ouderen bleven hangen", vertelt wijkcoördinator
Leni van Mourik. "Natuurlijk speelde het heerlijke zonnetje een 
belangrijke rol, maar blijkbaar zijn deze toch eenvoudige 
evenementen een schot in de roos voor alle bewoners." Inderdaad
zijn de ingrediënten voor een succesvolle middag op een speelveld in
de wijk in feite vrij simpel. Een piraat, een poezensmoeltje, een gratis 
waterijsje en een broodje knakworst doen waarlijk wonderen. Een 
ballonnengoochelaar en een clown blijven altijd boeien terwijl de 
overtollige energie er op het springkussen uitgesprongen kan worden 
en de kabelbaan wederom een megasucces blijkt te zijn. "We hebben
écht de stekker eruit moeten trekken," lacht Leni. "Anders hadden ze
er nu nog gezeten."
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