
Verslag van de Nationale Straatspeeldag

op het Anna Blamanplein op 1 juni 2005

De gemeenteraad van
Madurodam was inmiddels ook
op het Anna Blamanplein
aangekomen. En stonden
verwonderlijk te kijken naar dit

grote plein. Je zou hier wel twintig grote attracties of
activiteiten neer kunnen zetten en dan nog is het
plein niet vol.
Maar de sfeer was hier goed en gemoedelijk. Er
stonden tegen de muur van de school twee heel grote
luchtkussens. Een klimclown en de Superservivalbaan
omdat ook hier gebrek was aan mensen om het te
begeleiden, stonden de kussens tegen elkaar aan
helemaal met hekken eromheen en dan een sluisje
waar de kinderen en jongeren op hun beurt konden
wachten. De belangstelling was zo groot dat sommige
kinderen wel 3 kwartier stonden voordat ze aan de
beurt waren.
Maar dan mochten ze ook 4 minuten klimmen,
springen, glijden, met andere woorden je heerlijk
uitleven en na de vier minuten waren ze echt doodmoe.

De burgemeester van Madurodam wilde de veiligheid van de Superservivalbaan testen,
en Burgemeesters doen dat nooit alleen, dus een groot gedeelte van de Gemeenteraad

“moesten” met hem mee. En het serieuze
testen werd al gauw enorm plezier. Als je zo´n
zware taak hebt dan moet je je ook eens
kunnen uitleven en dat hebben ze gedaan. Na
deze proef is het wel bewezen dat ook
jongeren met gemak gebruik kunnen maken
van deze activiteit. Maar dan moeten ook zij
natuurlijk in de rij staan.
Bij de racefietsen stond Haagse
Hopjesmedewerker Abdel, hij gooide samen
met een medewerker van Moonen de spanning
er goed in. Het is leuk om te zien dat kinderen
en volwassenen zoveel plezier hebben in de



activiteiten van de Stichting Haagse Hopjes en de Beheercommissies. Hij zou echt
jammer zijn als wij gedwongen worden om te stoppen.
Er was een leuk terras neergezet waar bewoners en bezoekers
thee of koffie konden drinken. Voor de gasten was er ook
limonade en een heerlijk broodje, niet meer vork en mes
maar gewoon in het handje. Deze broodjes worden altijd
klaargemaakt in de keuken van Annie en Frans Klaassen.
Dankjewel!
Verder stond hier de haakse sjoelbak met vrijwilliger Said. Er
stonden Teletubbies die netjes bij zich hadden waar de
kinderen een balletje in moesten gooien, echt heel moeilijk, hier
stond Fatima bij en verder was er doelschieten. De tijd was al bijna om. Maar onze
wethouder Jetta Klijnsma kwam ons ook nog even met een bezoekje verrassen. Dus
over hoog bezoek hadden wij dit keer niet te klagen.
Even een dank aan Corné Leenheer die met zijn inzet voor de Stichting Haagse Hopjes
Transvaal bijna onmisbaar is geworden. De meeste activiteiten worden goed met hem
doorgesproken en hij weet gewoon wat je bedoelt, en dat is prettig. Ook hier weer wat
mensen van Team Transvaal. De limonade en de catering werden verzorgd door Hassan
en Ferris, de koffie was heerlijk hoor. Iedereen hartelijk bedankt voor jullie inzet.
De gemeenteraad van Madurodam bracht hierna nog een bezoekje aan het Ruth
Firstplein. Ook deze jonge mensen hebben genoten bij ons. En wij danken hun voor hun
bezoek aan de Stichting Haagse Hopjes Transvaal en de drie Beheercommissies.

Deze straatspeeldag werd georganiseerd door de Stichting

Haagse Hopjes samen met de Beheercommissie Anna

Blamanplein.

Het werd financieel mogelijk gemaakt door: Fonds 1818,

Vestia Zuid-Oost, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting en

de Gemeente Den Haag.


