
 

 

 
 

 
Verslag Familiedag Anna Blamanplein  
18 september 2019 
 
Ondanks dat het in de ochtend maar 8 graden was, werd het al gauw veel warmer. En 
kunnen we terugkijken op het heerlijke drukke, gezellige sportieve dag op het Anna 
Blamanplein met in de middag 22 graden. 
In de vroege ochtend was Corné al aanwezig om al onze geplande activiteiten een plaatsje 
te geven. Natuurlijk wordt dat uitgemeten en op een plattegrond gezet. Maar toch is het  
even passen en meten nu dit plein veel minder ruimte heeft gekregen. 

 
 
De speeltuin was helemaal geschrikt voor de freerun 
boys. Er zijn kinderen en jongeren die deze activiteit op 
ieder plein volgen. Het is inmiddels ook een Nationale 
sport geworden met ook vorige maand “Nederlandse 
Kampioenschappen freerunnen”. De WK moet volgens 
mij nog gespeeld worden. Vorig jaar was dit in Zweden 
en de Nederlandse Noa won zilver bij deze 
wereldkampioenschappen. We moeten maar eens 
kijken of we deze Noa kunnen vragen voor een 
demonstratie of workshop hier bij de Hopjes. Dat zou 
toch gaaf zijn? 
 



 

 

 

 
In de voetbalkooi was geen voetbal, maar boogschieten voor groot en klein en aan de andere 
kant was het volleybal. Dit kon allemaal prima in de sportkooi.  
 
Een hele populaire activiteit is ook wel de Sweeper. Kinderen en jongeren staan op een 
“poef” om vervolgens als de draaiende “armen” eraan komen er dan overheen te springen. 
Bij de kleintjes draaien ze zachtjes en bij de grote jongens vooral, draait het behoorlijk hard.  

 
Maar steeds meer gasten kunnen goed blijven staan en er goed overheen springen om 
vervolgens weer op de “poef” terecht te komen. Hoe dan ook groot of klein, jongen of meisje, 
iedereen heeft veel plezier. Maar het meeste plezier heeft diegene die aan de knoppen zit. 
Volgende keer ga ik het ook proberen.  



 

 

 
Gelukkig zijn er ook veel moeders en vaders meegekomen, dit maakt de sfeer echt gezellig, 
idd. een Familiedag. 
 
Gelukkig waren onze vrijwilligers weer aanwezig om te schminken. De hele vakantie waren 
deze mensen er niet, maar nu zijn ze er weer. Dank jullie wel. 
 
Wie ook altijd aanwezig is, onze fotograaf, Ed de Bruyn, niet alleen de foto’s en filmpjes 
verzorgd Ed, maar ook al lopende raapt hij de troep van de grond en gooit het in een 
vuilniszak. Kijk maar een goed naar de foto’s. Maar Ed is ook te vinden achter zijn pc, om al 
die verslagen, foto’s en filmpjes op de onze site te zetten. Dit is echt heel veel werk. Hebben 
jullie die nieuwe banners gezien bij al die activiteiten? Nou die heeft Ed de Bruyn ook 
gemaakt. Nee de Haagse Hopjes Transvaal heeft gelukkig hele fijne mensen die alles voor 
de Hopjes overhebben. En het Bestuur van de Stichting is hier heel erg dankbaar voor. 
 
Zo heeft iedereen zijn taken bij de Hopjes, de mensen die koffie en theezetten, de 
bandjesverkoopster Riek van der Hoeven, Halima en Halima en Wim die de bandjes allemaal 
om doen bij de kinderen. De “limonade dames”, Wil en Ria en nog heel veel meer mensen. 
Ook Jeroen die tijdens deze activiteiten en daarvoor en daarna veel van Joke overneemt. 
En gelukkig komt iedereen ook weer op 16 oktober 2019 naar onze Herfstvakantieactiviteit 
op het Wijkpark Transvaal. Komen jullie ook allemaal? Dit is de laatste activiteit van dit jaar. 
Dus graag tot ziens op woensdag 16 oktober, misschien hebben we dan wel een paar 
Nederlandse kampioenen in BMX fietsen en/of freerunnen. Zo niet…. dan ben ik er in ieder 
geval weer.  
 
Namens de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
Joke van den Boomen – voorzitter. 


