
Koningin opent 25e Sprankelplek
Het Anna Blamanplein 21 oktober 2006

Al 25 jaar is onze Koningin beschermvrouwe van
Jantje Beton. Dat was een cadeau waard. De
Koningin kreeg 25 Jantje Beton Sprankelplekken
verspreid over heel Nederland. Sprankelplekken
zijn kunstwerken waar kinderen met elkaar kunnen
spelen.
Transvaal was de 25e en daarmee laatste wijk in
Nederland die op 21 oktober jl. een Sprankelplek
kreeg en wel op het Anna Blamanplein. Kinderen
uit de wijk was gevraagd een tekening te maken
dat moest uitbeelden hoe de wereld eruit zou zien
als zij koning of koningin zouden zijn. Een
deskundige jury heeft acht tekeningen uitgekozen
die zijn afgedrukt op de, door kunstenaar en
speeldeskundige Jos Spanbroek ontworpen
Sprankel in onze wijk. De hele ochtend werd het
massaal toegestroomde publiek bezig gehouden
met Djembé, Aerobics, Brassband ABC en enorm
veel luchtkussens en spelletjes. Natuurlijk is bij
zulk hoog bezoek als Koningin Beatrix ontzettend
veel beveiliging en pers aanwezig. Daar kwam ik
als verslaggevertje van een wijkkrant en website
natuurlijk niet tussen.  Gelukkig wist ik op het
allerlaatste moment een perskaart te bemachtigen
waardoor ik de aankomst van Koning Beatrix heb

kunnen fotograferen. Waar een heus ontvangstcomité en een paar schattige kleine
ukkies stonden, allemaal even nerveus te wachten op de komst van onze Vorstin. Ik
begrijp haar bijnaam “Koningin Glimlach” nu beter dan ooit want met inderdaad een
stralende lach op haar gezicht nam ze het bosje bloemen van een van de kinderen in
ontvangst en liep over de rode loper de Galjoenschool binnen. Wat er binnen gebeurde
weet ik niet
want samen
met alle andere
reporters rende
ik via een
andere ingang
de school door
naar het Anna
Blamanplein
waar alle
feestelijkheden
stonden te
gebeuren. Een
zee van oranje
petjes met hier
en daar een
kroontje
overspoelde
het plein. De
Koningin werd
ontvangen met
het
Sprankellied.



Een lekkere meez(w)inger gecomponeerd en geschreven door Harry Sacksioni en Gideon
van Aartsen. Het oorspronkelijke idee was om op ieder Sprankelplein in Nederland
tegelijkertijd een witte duif los
te laten. Helaas gooide de rui
van de vogels roet in het eten.
Maar dan hebben we in
Transvaal gelukkig altijd nog de
Zwarte Vogel die uitkomst
bracht met hun duiven. Uit
iedere Sprankelstad was een
kind naar onze wijk getogen
om een duif los te laten.
Koningin Beatrix liet de 25e en
laatste duif los waarmee het
Jantje Beton Sprankelplein
Anna Blamanplein officieel was
geopend. Terwijl de Koningin
zich opmaakte voor haar
vertrek werd nog één keer
werd het Sprankellied ten
gehore gebracht. Daarna barstte het feestgedruis pas goed los en maakte het Anna
Blamanplein haar nieuwe titel waar. Een sprankelend Sprankelplein waar het goed
spelen/feesten is.
221006 Kimm

Aan dit schitterende verhaal
van Kimm heb ik weinig toe
te voegen, alleen dat wij
heel trots zijn dat Jantje
Beton de Stichting Haagse
Hopjes Transvaal heeft
gevraagd om de kinder- en
jongerenactiviteiten te
organiseren. En na alle
feestjes die ik al in Transvaal
heb georganiseerd vond ik
dit wel een hele bijzondere.
Ook omdat ik uitgenodigd
was om onze Koningin te
ontmoeten. Heel bijzonder,
dank u wel.

Joke van den Boomen – voorzitter van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal


