
 

 

 
 

Koningsdagactiviteit 
27 april 2022 Wijkpark Transvaal 
 
 
Onze activiteit met Koningsdag blijft toch speciaal 
voor ons. Waar wij normaal gesproken in verband 
met het milieu geen versieringen meer gebruiken 
konden we het niet laten om na de corona periode dit 
wel te doen! Zo werd het Wijkpark Transvaal weer 
volledig met ballonnen en vlaggetjes in het oranje en 
het rood wit blauw gezet. Het zag er enorm feestelijk 
uit! Ben je benieuwd hoe het eruit zag? Kijk voor de 
foto’s op onze site www.haagsehopjes.nl, hier kan je 
ook terecht voor de informatie van al onze 
aankomende activiteiten. 
 

Na alle voorbereidingen te hebben getroffen en het 
plein feestelijk te hebben aangekleed waren we klaar 
voor de start. Om 14.00 uur gingen we dan ook net 
als al onze activiteiten van start. Om ook de kinderen 
in de koningskleuren te zetten hadden we een team 
vrijwillige kids die ons onder leiding van juf Tanja 
geholpen hebben met het schminken. Dankjewel 
dames voor alle mooie vlaggetjes en kroontjes, ik 
heb er enorm veel gezien! 
 
 
 
 

Natuurlijk was er ook tijdens onze Koningsdagactiviteit van alles te 
beleven. Zo lag er een Stormbaan van wel bijna 70 meter lang! 
Hierbij werd niet alleen de klim en klauter vaardigheden van de 
kids uitgetest, maar ook het uithoudingsvermogen. De kinderen in 
de wijk houden wel van een uitdaging, en het was dan ook lekker 
druk in de rij en op de stormbaan. Ik zag zelfs hier en daar dat de 
kinderen elkaar aan het helpen waren om over het parcours heen 
te komen, leuk om te zien. Onze missie is dan ook dat de kinderen 
bij ons kunnen komen spelen in ruil voor goed gedrag. Goed dit 
terug te zien in onze activiteiten. 
 

http://www.haagsehopjes.nl/


 

 

 
 
Naast de stormbaan was er voor ieder wat wils. Zo 
kon je bij meester Brian komen oefenen met de pijl 
en boog. Nu heb ik vernomen van meester Brian dat 
er een paar Robin Hood’s in Transvaal rondlopen. Ik 
ben dan ook zeer benieuwd en kom zeker de 
volgende keer even kijken naar deze 
scherpschutters.  
 
Verder was er voor de kleintjes een gedeelte met 
meerdere springkussens, een draai molen en de 
ooooh zo populaire ballonnen clown Bobo. Bobo had 
dit keer zelfs een hulpclown mee en nog kregen ze 
het niet voor elkaar om de rij weg te werken. 
 
Natuurlijk waren de jongens van Skateland ook 
aanwezig als een van onze vaste partners. Want met 
een step of BMX over het parcours heen blijven de 
kinderen enorm leuk vinden. Zeker als de mannen 
van Skateland met salto’s laten zien hoe het moet.  
 
Tijdens de activiteit is ook onze penningmeester 
even op bezoek geweest. Deze drijvende kracht 
binnen de stichting kwam even een kijkje nemen 
waar we het allemaal voor doen. Helaas is hij niet  
altijd in staat om langs te komen, maar die keren  
dat hij dat wel kan en ziet wat we bereiken is hij  
vol enthousiasme. 
 
Wijzelf zijn dat natuurlijk ook en we kijken dan ook terug op een zeer geslaagde Koningsdag!!! 
 
Bij deze willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, 
  
Vrijwilligers en alle medewerkers bedankt! Petje af! 


