Herfstvakantieactiviteit op het Wijkpark Transvaal
Zaterdag 19 oktober 2013, groot
seizoensfeest op het Wijkpark Transvaal.
De week eraan voorafgaand viel de regen
met bakken uit de lucht gedurende een
aantal dagen.
De verwachting was dus wat dat betreft niet
erg hoog. Groot was dan ook de opluchting
dat de weersvoorspelling voor die dag,
uitermate goed was.
We hebben het gemerkt: zeker tot vier uur
was het droog; pas daarna viel er af en toe
wat regen.
Om 17.00 u was het feest voorbij en viel
korte tijd later de regen weer met bakken uit
de lucht.
Een bijzondere chemie tussen de
Haagse Hopjes en de
Weergoden, zou je bijna denken.
Het was een drukte van belang.
Zeker 800 kinderen waren op de
feestelijke en sportieve activiteiten
afgekomen. Voor alle leeftijden
was er wel iets leuks te doen. Set
in Motion nam de spectaculaire
activiteiten voor de iets oudere
kinderen voor haar rekening.
Speciaal de Wipe-Out-Baan trok
veel belangstelling. Dat is een
soort van luchtkussentraject van
ongeveer 30 meter met verschillende
hindernissen, zoals het beklimmen
van een wand je moest je niet goed
vasthoudt aan de lussen. Werd je eraf
gegooid dan moest je weer opnieuw
beginnen.
Je moet hier heel behendig in zijn.
Bij de Bungee-trampolines was het
ook heel druk. Het blijft natuurlijk altijd
leuk om zo hoog mogelijk in de lucht
te springen in de wetenschap dat je
goed vast zit en er niets kan
gebeuren.

De Klimmuur is een uitdaging voor jonge en oudere -kinderen. Ook hier geldt weer dat je
niet kunt vallen omdat je goed geborgd zit.
De kleine spelletjes aan de kramen zijn ook altijd leuk om te doen en daar is het dan ook
altijd heel druk met ouders en hun kleinere kindertjes: muis meppen, eendjes hengelen,
gatenkaas, ringwerpen en nog veel, veel meer.

De Kinderboerderij deed ook mee. Daar konden heerlijke broodjes gebakken worden: aan
een stok een stukje brooddeeg prikken en dat boven een houtvuurtje houden….. en kijk ….
binnen de kortste keren had je je eigen verse broodje. Smullen maar.
De Ballonnenclown was natuurlijk ook
weer van de partij. Daar is het werkelijk
altijd heel druk. Kinderen staan met hun
ouders in de rij om een dierenfiguur te
laten maken door de clown en…. mee
naar huis te mogen nemen natuurlijk.
En dan is er natuurlijk een niet weg te
denken activiteit….. altijd druk….. altijd
volop in de belangstelling en altijd met
iedere festiviteit van de Haagse Hopjes
aanwezig: Het Schminken.
Er liepen vele Spidermans en Prinsesjes
rond die dag.

Veel belangstelling ook voor de Yogalessen voor kinderen, verzorgt door Peggy. Mooi om te
zien hoe sommige kinderen, heel geconcentreerd in de Lotushouding, deelnamen aan de
les. Wel jammer dat aan het eind van het feest, de regen door de tent op de matjes
druppelde. Maar dat kon de pret niet drukken; het was toch al bijna afgelopen.

In het kader van het 100 jarig bestaan van het
Vredespaleis, is door de kunstenaar Ruben La Cruz een
Vrijheidsbeeld gemaakt in samenwerking met onder
andere Buurthuis Boerenplein en Bario, het Transvaal
College en de Springbok. De Hopjes hebben de kinderen
ook gestimuleerd om mee te doen, wat ook gebeurde op
de dag zelf. Het is een indrukwekkend houten beeld
geworden dat op een heuveltje in het Wijkpark mooi overal
bovenuit torende.
Gedurende de dag konden kinderen nog steeds hun
bijdrage eraan leveren en er werd dan ook volop
getimmerd en geschilderd. Het was de bedoeling dat het
beeld tot 27 oktober zou blijven staan. Helaas vond een
groep jongeren het nodig het kunstwerk en alles dat de
kinderen hadden gemaakt, nog vóór het weekend goed en
wel voorbij was,
kapot te trappen en te
verwijderen / mee te
nemen. Het is heel
wrang om de teksten te
lezen die hier en daar
door kinderen op de
beeldjes was geschilderd: “respect voor elkaar” – “respect
voor je wijk”………..!

Om dit verslag toch positief af te
sluiten: Tussentijds was er de
muziekgroep Brass Culture Band.
Ze trommelen er in een aanstekelijk
ritme, enthousiast op los…. Heerlijk om
te zien en te horen. Zelfs wanneer ze in
hun pauzes boven in het Beheerhuisje
moesten wachten op hun volgende
optreden, trommelden ze alsmaar door
op de reling, op de deur, op de
balkonrand…
In de tent vlakbij de parkeergarage
waren er workshops met breakdance
en rappen verder werden
dansdemonstraties gegeven door de
dansgroep Chi Ku Cha. Ingetogen en
gracieus in kleurrijke outfits……..
bijzonder mooi om naar te kijken en te
luisteren.
En dan is het weer tijd om op te ruimen.
Het moet gezegd… alle vrijwilligers en
de medewerkers van Set in Motion,
hielpen mee om binnen de kortste keren
alles op te ruimen en het Wijkpark weer
netjes en schoon achter te laten.
Alles bij elkaar een heel geslaagd
herfstfeest van Stichting Haagse Hopjes
Transvaal, niet in de laatste plaats door het weer.
Dit feest is mogelijk gemaakt door sponsors, Fonds 1818, Staedion, Willem van Heckfonds
en Gemeente Den Haag. Hartelijk dank, zonder u geen activiteiten in de Wijk Transvaal.
Ook alle medewerkers worden hartelijk bedankt. Petje af voor iedereen.

