
EEN KNALLEND ORANJE FEEST IN TRANSVAAL

Op een dag als deze kijken duizenden mensen

naar alle weermannen en –vrouwen om te zien

of ons Oranje Feest wel door kon gaan. Zo ook wij,

de Beheercommissie Wijkpark Transvaal en de

mensen van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal.

Al een hele tijd zijn wij bezig met het organiseren van het Oranje

Feest in het Wijkpark Transvaal. En gelukkig, ondanks de slechte

voorspellingen hadden we prachtig weer, wel wat koud, maar dat

was alleen in het begin van de dag.

Er was weer van alles aanwezig. Voor klein en

groot. De knaller van de dag was de nieuwe

Pannaboarding van de Stichting Haagse Hopjes

Transvaal, er is lang op gewacht, maar eindelijk

is het lange wachten dan toch beloond met deze

schitterde Pannaboarding, de heren en dames

kunnen hier hard met die bal knallen. Hij ziet er

stevig en zeer solide uit. Er werd ook bijzonder

veel gebruik van gemaakt, zowel door klein,

groot als de dames.

Er was trampoline springen, 4 zelfs, ook voor groot

en klein. De Superservivalbaan, het

clownluchtkussen voor de

kleintjes. Ook voor de

kleintjes was er een

hindernisbaan, het kleine

luchtkussen, de hometrainer,

en heel veel activiteiten aan

kramen en natuurlijk het

schminken.

Maar vooral was de sfeer goed. Iedereen had er

zin in. Geen regen. En we hadden allemaal onze

nieuwe polo´s en fleecevesten aan. Een heel

leuk en vrolijk gezicht. Een groepsfoto met al

die mooie vesten en polo´s komt er nog aan.

Dan zullen wij ook de sponsor bekent maken.



Onze dames maakte ook weer reclame voor het

Hopla projekt, vele strippenkaartjes zijn er uitgedeeld

en nu maar hopen dat alle kinderen hier gebruik van

gaan maken. Natuurlijk was er voor alle ouders die

het verhaal aanhoorde van het Hopla projekt, koffie

of thee en voor de kinderen was er oranje limonade

en konden ze volop gebruik maken van al onze

activiteiten.

In het begin was het rustig, maar iets later

stonden overal lange rijen met kinderen te

wachten.

Gelukkig is het Wijkpark Transvaal erg groot, zodat heel veel kinderen en jongeren toch nog de

ruimte hebben, de activiteiten waren ook zo verdeeld dat de grotere op het sportveld terecht konden en

de “kleintjes”, op het “Hopjesgedeelte”. Wij denken dat we tussen de 500 en 600 bezoekers hebben

gehad. En een ding is zeker. Iedereen had het naar zijn zin. Er was ook voldoende limonade en

broodjes, lekkere broodjes, klaargemaakt door Annie en Frans Klaassen.

In Transvaal was het in ieder geval een

geweldig Koninginnefeest 2006.

Door: Joke van den Boomen,

Beheercommissie Wijkpark Transvaal

en de Stichting Haagse Hopjes

Transvaal


