
Verslag van de Nationale Straatspeeldag

op 31 mei 2006 op het Anna Blamanplein

Dit is een gezamenlijk verslag van de Beheercommissie Anna Blamanplein en de

Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Al jaren doen de twee Beheercommissies,

Kaapseplein en het Anna Blamanplein i.s.m. de Stichting Haagse Hopjes Transvaal,

gezamenlijk deze straatspeeldag. Met als aandachtspunt het oversteken bij de Hoefkade

en de Marktweg.

Gelukkig kon dat dit jaar weer,

omdat de mensen van het

voormalige Handhavingsteam weer

ingezet mochten worden. Het is

natuurlijk niet zo dat zij de kinderen

moeten leren om over te steken,

dat is en blijft een taak van ouders,

maar op deze dag willen we hier

even de nadruk op leggen dat het

gevaarlijk is en dat ze goed moeten

uitkijken. En welk moment is beter

om dit te doen dan de

Straatspeeldag. De heren van het

nu Haags Werkbedrijf hebben dit

zeer zorgvuldig

gedaan. Dank u wel.

Op dit grote plein sta je behoorlijk in de wind, iedereen had het koud. De

kinderen en jongeren hadden ook een beetje pech hier want de wedstrijd op de

Supersurvivalbaan kon niet doorgaan omdat de klimtoren die er in zit door de wind

niet opgezet kon worden. Ook het clownluchtkussen is niet opgezet dat zou

levensgevaarlijk zijn. Maar als troost was hier de Quadbaan, zeer geliefd bij jong

en ouder. En er werd dan ook

gretig gebruik van gemaakt. We

hadden nummertjes

meegenomen zodat het een en

ander goed kon verlopen. Nou

Abdel van de Haagse Hopjes had

moeite om zich staande te

houden tijdens het uitdelen van

de nummertjes. Maar volgens mij

is iedereen op de Quad geweest

en er zijn geen vechtpartijen

ontstaan. Dus dan mag je zeggen

dat het goed ging.

Bij de trampolines konden de kinderen en jongeren zich

warm springen. De trampolines ook al een zeer geliefde

bezigheid en goed voor de lijn.



De Supersurvivalbaan kon dus maar voor de helft neergelegd worden, maar zelfs dan is

hij erg leuk. Gelukkig hadden we ook hier veel andere spelletjes, zoals onze Necip met de

zenuwspiraal, Ferres met

blikgooien, Corrie met het

muizenmeppen, en overal

voldoende snoepjes als je iets

gewonnen had. Door de

aantrekkingskracht van de

Quadbaan zijn hier toch zeker wel

tussen de 350 en 450 kinderen en

jongeren geweest. De

sfeer was goed. De

kinderen hebben

zich uitgeleefd en

waren door de storm

wat stormachtig. Maar

ach…. iedereen kreeg

voldoende limonade en er

was ook voor de medewerkers genoeg te drinken en lekkere broodjes gemaakt door

Annie en Frans. Ook hier waren de mensen

van Team Transvaal volop aanwezig, dank

jullie wel. De straatspeeldag zit er weer op,

volgend jaar weer……? Dat ligt natuurlijk

aan de Gemeente Den Haag en aan heel

veel sponsors, want zonder sponsors doen

wij alleen het uitlenen van speelgoed op de

Hopjespleinen.

Namens de Beheercommissie Anna

Blamanplein en de Stg. Haagse Hopjes

Transvaal, Joke van den Boomen


