
Verslag van Koninginnefeest in de Meivakantie  

 

 
Een Koninginnefeest met zoveel regen heb ik nog nooit meegemaakt en ik draai al een paar 

jaartjes mee. Bijna de hele ochtend had het geregend. Als je een blik over het Wijkpark 

Transvaal werpt dan was het een triest gezicht, niets kon worden opgebouwd. Maar toch was 

iedereen gekomen om mee te helpen. Toen het droog werd kon bijna alles opgezet worden, op 

de Supersurvivalbaan en de tent na, met zoveel wind konden deze niet staan. De kinderen 

zouden met kussen en al de lucht in kunnen vliegen en dat willen wij niet. De andere kussens 

werden zo neergezet dat ze geen wind konden vangen. Hier is Corne een ster in, om alles 

goed neer te zetten. De zeilen konden niet op de kramen, ook vanwege de rukwinden. Maar 

om half twee, een half uur eerder dan gebruikelijk zijn we begonnen met de activiteiten. En 

dat lukte allemaal prima, overal was het druk en de kinderen vermaakten zich prima. Het 

aantal kinderen was wel minder dan andere Koninginnedagen, maar toch waren er ruim 500 

kinderen. Volgend jaar met een oranje zonnetje zijn het er vast weer meer.  

 

Toch was er alom heel veel plezier. En wat een geweldig nieuw kussen, ons “Appeltje”, 
geschonken door Stichting Madurodam Steunfonds en Trein 8.28 H.IJ.S.M.  

Dit is echt een kussen voor de aller kleintjes en gehandicapten kinderen, waar nu ook weer 

heel veel gebruik van is gemaakt. Misschien in de toekomst nog een iets voor deze doelgroep? 

Wie weet? 

 



Iedereen genoot ook weer van de heerlijke broodjes die Annie, Frans, en Annie Charité en nu 

ook Nel, voor ons hebben gemaakt. Iedere keer gaat onze Frans in de ochtend al om 8 uur op 

pad om alles vers en pas gebakken te kopen. Eieren te koken, 

wel meer dan 100, zo’n 300 broodjes smeren en beleggen. En 

dan ook goed opletten dan ook alles prima verloopt, omdat we 

immers ook Moslim medewerkers hebben die onze broodjes ook 

eten. En hier wordt altijd heel goed rekening meegehouden. Inmiddels zijn we 

dat wel gewend. En na afloop? Gewoon alles op. Sommige mensen volgen de koffiekar waar 

de broodjes op liggen de hele middag, af ten toe lijkt het wel hongerwinter. Maar ja, wie 

maakt zich druk om een broodje, als de vrijwilligers het maar naar hun zin hebben en hierdoor 

dan ook leuk werken. Dat is toch belangrijk? Dus, Annie, Annie, Nel en Frans, het ging er 

weer in als…… echte broodjes. Dank jullie wel. Hierdoor worden niet alleen de 

Hopjesfeesten een feest voor de kinderen en jongeren, maar ook voor onze medewerkers en 

vrijwilligers en dat is belangrijk.  

 

 

 

Er waren weer veel activiteiten en natuurlijk ook genoeg voor de grote. Pannavoetbal, 

dat altijd heel druk bezocht word. En er waren weer mooie prijzen te winnen, zoals 

complete ping-pong-zets, ballen, medailles, strandzets enz.  

Verder was er voor de grote onder ons, de Speedcheck, gladiatorenspel. Verder voor 

iedereen het kleine luchtkussen de Hindernisbaan de Quadbaan met de drie Quads, 4 

trampolines heel veel kleine kraamspelletjes en natuurlijk het schminken.  

 



 

Een trouwe vrijwilligster van ons Fatima O. had haar dochter Douna meegebracht om henna 

te verven. Nou het zo populaire schminken stond gelijk op de meer mensen die henna kunnen 

schilderen. Heel lief en leuk dat vrijwilligers zo goed meedenken over de activiteiten. Op deze 

manier wordt het echt iets van ons allemaal, lieve vrijwilligers en andere medewerkers, 

iedereen heel hartelijk dank. 

 

De jongens van Magnum Entertainment waren er ook weer, ook niet in een tent, maar tegen 

het huisje om ook niet om te waaien. En natuurlijk weer veel belangstelling. Dank je wel 

jongens. Jullie zorgen echt voor de nieuwe generatie break- en streetdancers. 

Ondanks dat we het de hele middag droog hebben gehouden, eindigden we toch weer met 

regen. Iedereen rende naar binnen en het plein stroomde leeg, het was gelukkig maar één  

harde, maar wel korte bui, hierna werd er nog even doorgegaan, maar toch werd er voor 5 uur 

opgeruimd. Maar in wezen maakt dat niet zoveel uit. We waren ook een half uur eerder droog 

begonnen. 

Met onze financiën gaat het niet zo goed, van onze trouwe woningcorporatie Staedion wonen, 

hadden we al geld ontvangen, Jantje Beton en de Gravin van Bylandtstichting staan garant 

voor een deel van het tekort van dit feest, dus ook weer Jantje Beton en de Gravin van 

Bylandtstichting, hartelijk dank! En natuurlijk ook de heer Hol, en de Gemeente Den Haag, 

we krijgen via de Beheercommissie Wijkpark nog wel ! 700,00, maar ook dat 

is nog niet ontvangen.  

Maar we gaan gewoon door………. toch? 

Door: Joke van den Boomen, 30-04-08 


