
Een Woelige Dag 
 

35 jaar de Stadsboerderij De Woelige Stal. Reden genoeg om dit samen 

te vieren. Het was een mooie, zonnige woensdagmiddag die 25e juni 

2008.  Iedereen had er zin in. Zowel de mensen die zich deze middag 

“uit de naad” zouden moeten werken, als de kinderen die ruim voor 

aanvang aanwezig waren. Wie het eerst komt ….. niet waar? De Haagse Hopjes hadden flink 

uitgepakt. Waar je ook keek, er was geen ontkomen aan. Overal stonden luchtkussens.  

 

Het zeer vertrouwde Panna Voetbal was wederom aanwezig. Ditmaal met een Vader/Zoon 

toernooi. Geweldig. Er waren 4 trampolines aanwezig. En dat was buiten de boerderij. Binnen 

kwam je nog veel meer Hopjesmensen tegen en heel veel oud Hollandse spelletjes van de 

Woelige Stal.  

 

 

 

Die spellen zijn ontworpen en gemaakt door de boer en boerinnen van de 

boerderij.  Echt heel vernieuwend. Wie weet mogen de Haagse Hopjes ze een 

keer gebruiken? Ook de dames die 3 D kaarten maken waren er om de 

Moederactiviteit weer in de belangstelling te brengen. De kinderen hielpen de 

moeders mee met knippen zodat het echt een gezamenlijke activiteit werd. 

Wederom een groot en gezellig succes.  

 



Het schminken, was een “gekkenhuis”. Alle Turkse kinderen wilden de Turkse vlag, want die 

zelfde avond zou Turkije voetballen in de Europacup. Men was vergeten hekken rondom het 

schmink-gebied te plaatsen dus het was een dringen van jewelste. Gelukkig kunnen de Hopjes 

schminkers wel tegen een stootje. Volgende keer zorgen we voor hekken! Sorry!  

 

 

Natuurlijk was er ook de kar met koffie en broodjes (namens Kimm, wederom bedankt voor 

de goede zorgen). Maar de Woelige stal bleef niet achter. Ook zij hadden een koffie-stand. 

Helaas was er in het begin alleen “ijs-koffie” verkrijgbaar omdat er iets mis was met de 

apparatuur. Dat werd gelukkig snel opgelost en de dames konden hun koffie en limonade 

weer aan de man brengen.  

 

Er werd op een grasveldje brood gebakken op 

een stok boven open vuur. Ik heb het geproefd 

en moet bekennen … het smaakte prima. Er was 

een soort van boerenmarkt waar men 

verschillende soorten kaas kon proeven maar … 

waar ook tentoongesteld werd wat je allemaal 

kon doen met bijenwas. En daar zaten 

sierstukken bij hoor. Heel knap. Een dame “op 

leeftijd” liet zien hoe er vroeger draad gemaakt 

werd van wol. Op een echt spinnenwiel. En ik 

maar wachten tot ze zich zou prikken. Dát 

sprookje ging echter niet door.  



 

Het grote feest werd gestart met de onthulling van een muurschildering gemaakt door diverse 

kinderen uit de wijk. Het fijne weet ik hier helaas niet van. Maar er schijnen kinderen prijzen 

gewonnen te hebben. Bij deze van harte gefeliciteerd. Er was helaas weinig belangstelling 

voor deze onthulling want er moesten koeien, geiten en wat er verder maar melk wil geven 

gemolken worden. In dit geval gaven de dieren limonade in plaats van melk. Leg dat maar 

eens uit aan een kleinzoon die de week ervóór geleerd heeft dat een koe melk geeft.  

 

 

 

Mijn kleinzoon weigerde dus de koe te “melken” en wilde al helemaal niet wat er uit kwam 

drinken. Ach, het kan beetje verwarrend werken misschien maar, leuk hadden de kids het wel. 

Ik maak me méér zorgen over de stress bij de boerderijdieren. Al die kinderen die maar heen 

en weer renden en de grootste pret hadden. De hele boerderij door … alle spelletjes doen die 

er waren … de boerderij uit en alle springkussens uitproberen …. De trampolines en de 

draaimolen voor de allerkleinsten. Dat was een grote hit. Midden in de Woelige Stal waren 

alle ingezonden tekeningen van de kinderen tentoongesteld.  

 



 

Ik hoop dat het op de foto duidelijk te zien 

is. Het moet een vermoeiende dag geweest 

zijn. Zowel voor de kinderen als voor de 

ouders die al die kids achtervolgenden. En 

niet te vergeten iedereen die voor de Haagse 

Hopjes of voor de Woelige Stal in de weer 

waren. Laten we die alsjeblieft niet vergeten 

want ZIJ hebben hier weer een 

onvergetelijke dag van gemaakt. 

 

Natuurlijk zitten er altijd heel veel sponsors 

achter dit soort activiteiten.  

Deze keer: 

Voor de Hopjes: Fonds 1818, Staedion, Vestia, Gravin van Bylandt Stichting, Gemeente 

Den Haag, Pleinfeesten. En niet te vergeten ALLE die vrijwilligers van zowel de Woelige 

Stal als de Haagse Hopjes. Jullie waren echt weer geweldig.  

 

 

 

Nog even denkend aan al die maanden die de 

mensen van de Woelige Stal boerderij bezig 

zijn geweest met de organisatie van dit 

heugelijke feest.. De meeste spelletjes hadden 

zij zelf gemaakt. Alles was tot in detail prima 

verzorgd. Alle vrijwilligers kregen na afloop 

een leuke verrassing. Een klomp met zaadjes 

voor een plantje; een doosje bonbons en een 

klompje als sleutelhanger. Na afloop was er 

nog afloop een gezellig samenzijn.  

 

Het leuke aan een gezamenlijke activiteit is de 

grote opkomst van kinderen. Er waren nu tussen de 1200 en 1500 kinderen die mee hebben 

gedaan. Leuk hoor! En natuurlijk hadden we weer prachtig. Hopjesweer? 

Het lijntje naar boven werkt nog. Graag tot ziens op het volgende feest. 

 

Verslag: Kimm en Joke  


