
  
 
 
 
 
 

Het vieren van onze vrijheid op Wijkpark Transvaal! 
 
Ja, dit keer Bevrijdingsdag i.p.v. 
Koningsdag. Beide zijn belangrijke 
dagen om te vieren en beide 
feestdagen vallen ook nog een in de 
Meivakantie. Meestal vieren wij 
Koningsdag, maar omdat het op 
Koningsdag een hele harde wind, met 
windkracht 6 - 7 zou staan en ook 
maar 7 a 8 graden, leek het ons dit 
keer veel beter om Koningsdag in te 
ruilen voor het Bevrijdingsfeest. Deze 
beslissing is maandag voor 
Koningsdag woensdag 27 april,  

 
genomen. In twee dagen tijd 
moesten wij alles regelen om 
de Bevrijdingsdag in orde te 
maken. Onze vergunning, alle 
organisaties die ingehuurd 
worden, alle medewerkers 
kunnen die wel? En dan al 
onze ruim 75 vrijwilligers, willen 
die wel. En dat viel allemaal 
mee. Om 12.00 uur die middag 
liep Rinus al buiten met een  
 

 
nieuwe stapel affiches om overal op te hangen. En 
toen wij dit jaar voor de t.v. naar Koningsdag keken, 
was te zien dat de zon volop scheen. Gelukkig voor 
iedereen die naar Koningsdag gingen, maar het was 
zeker niet boven de 8 graden en de wind was nog 
steeds hard. Te gevaarlijk voor luchtkussens, waar wij 
er altijd veel van hebben. Wij zijn dan ook heel blij dat 
wij deze moeilijke beslissing genomen hebben.  
 
Iedereen die op Bevrijdingsdag aanwezig is geweest 
bij dit feest van de Haagse Hopjes zal het beamen, dat 
het een groot succes was! Een dag waar iedereen zich 
volledig heeft kunnen vermaken. De kinderen waren in 
grote getallen aanwezig en hebben weer van talloze 
activiteiten kunnen genieten.  



De voornaamste opmerking gemaakt door het 
publiek was, ‘heerlijk dat weer, maar met regen 
hoeven we wel minder lang te wachten voor de 
attracties’. En dat was waar want druk was het 
zeker, over de gehele dag verdeeld zijn er zeker 
1200 kinderen geweest. Dit aantal kan het 
Wijkpark Transvaal heel goed hebben. En met 
onze ervaren mensen was dit geen enkel 
probleem en is de dag zoals we gewend zijn 
weer zonder incidenten verlopen.  
 
Ook hebben wij tijdens dit evenement weer een 
aantal nieuwe activiteiten georganiseerd. Zo 
hadden wij tijdens dit bevrijdingsfeest de 
activiteit mega bellenblazen, waar de kinderen 
moesten uitvogelen hoe ze het best de wind 
konden gebruiken om met zeepsop de grootste 
bellen te blazen. En ook de spidertoren, een 9 
meter hoge glijbaan, waar de kinderen zich op 
lenige en goed gecoördineerde manier tussen  

 
elastieken door moeten klimmen om vervolgens 
naar beneden te kunnen glijden. En de nieuwe 
twistladder waar de kinderen door hun evenwicht 
goed te bewaren naar boven kunnen klimmen 
om de bel te klingen! 
 
Verder zijn wij een project tezamen met 
kinderboerderij ‘de woelige stal’ en enkele 
scholen uit de buurt begonnen waarbij wij  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
petflesjes en blikjes inzamelen tegen een 
vergoeding. Deze heeft tijdens het 
bevrijdingsfeest voor het eerst buiten gestaan en 
we hebben gelijk een volle zak op kunnen halen. 
Wij hopen dat dit tijdens de volgende 
evenementen net zo’n succes wordt!  
 
Verder zijn wij ook heel trots op al onze meiden 
en jongens die tijdens het feest hebben 



geschminkt. Ook al is dit een eeuwenoud 
concept en draait het ook bij de Hopjes al een 
tijdje mee, de kinderen blijven het geweldig 
vinden. De meiden hebben dan ook van stipt 
14:00u tot 18:00u non-stop kinderen 
geschminkt. Dit alles onder leiding van onze 
geweldige juffrouw Halima en juffrouw Lies.  
Kortom wij willen iedereen weer bedanken 
voor een onvergetelijke dag voor de kinderen 
uit Transvaal en omstreken.  

 
Bedankt aan onze, medewerkers, vrijwilligers, 
stagiaires, hulptroepen, postbodes en 
uiteraard Hennie die gewoon langskwam en 
uiteindelijk aansloot bij Co om drankjes aan 
iedereen uit te delen! 
 
Als laatste met een aantal kinderen en 
Hopjesmedewerkers het plein met happertjes 
schoonmaken. Maar je krijgt het nooit 
helemaal schoon, vandaar dat we afspraken 
hebben gemaakt met de Haeghe Groep en 
tijdens het schrijven van dit verslag heeft de 

Haeghe Groep het plein al weer spik en span gekregen. Dankjewel mannen!  
Wij gaan er in ieder geval voor zorgen dat alle plastic flesjes en blikjes al tijdens onze 
opening maar ook tijdens alle activiteiten al opgeruimd worden. Hiervoor gaan wij ons dan 
ook weer verder inzetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Haagse Hopjes Transvaal, 6 mei 2016 


