Familiedag – Straatspelen Ruth First werd Wijkpark en ……
Het was weer fantastisch. Het weer was goed
(ach, een wolkje hier en daar, maar…het
mocht Hopjesweer genoemd worden).
De koffie was heet en sterk maar die
broodjes…daar moet Joke toch eens
iets aan doen. Ze laat van die heerlijke
Surinaamse broodjes klaarmaken. ’sMorgensvroeg. Die worden dan ingepakt in
folie maar tegen de tijd dat je aan eten toe bent
is het broodje niets anders dan een kleffe,
taaie massa waar je je doorheen moet bijten
en trekken. Puntje ter verbetering Joke. De
zachte, witte, Hollandse puntjes, waren véél
lekkerder. Tot zover de klachten.

Dan nu de positieve kanten van het feest. Nou
dan ben ik met deze zin meteen klaar. Wat
nou positieve kanten. Een Hopjes feest is
altijd positief. Clown Bobo heeft moeten
vluchten want iedereen wilde een ballon. Hij
heeft geprobeerd bescherming te zoeken bij
mij maar, ik ben natuurlijk pro kids. Er zat voor
Bobo niets anders op dan weer te blazen. De
klimmuur was er weer. En wederom zag ik
meer dames dan heren klimmen. En dat vind
ik zó ontzettend gaaaaaf. Go Girls….
Tja, de rest van de oud Hollandse spelletjes
kennen we nu allemaal wel. Maar kennen we
de vrijwilligers die erachter staan? Is daar
ooit aandacht aan besteed? Ik dacht het niet. En……….dat gaan we ook vandaag
NIET doen. Maar wel in de toekomst. Dan laat ik U kennismaken met de mannen en
vrouwen die dit soort feesten allemaal in goede banen leiden.
Terug naar de 16e . Het leek wel vrouwen/dochter dag.

Ik zag meisjes op de hindernisbaan. Meisjes op de wielerbaan, meisjes
krachtwedstrijden winnen (de deelnemers moesten de horens van een stier naar
elkaar toe zien te duwen).
Er waren alle gebruikelijke oud
Hollandse spelletje en…
En dan die Wiiiiiiiiiiiiii……….
leuk…….. Iedereen razend
enthousiast. Ik ook in eerste
instantie. Maar…ik bedenk mij dan:
“Mijn kind zit thuis constant achter
de computer. Ik schop het jong
naar buiten met alle goede
bedoelingen. Ga lekker naar de
Hopjes, zeg ik dan.
DOE eens iets. Beweeg. Sport”!!!!!!
Het kind komt razend enthousiast
thuis: “Zó, dat was gaaf daar bij die
Hopjes. Volgende keer ga ik wéér.
Heb zó vet op die Wii gespeeld”.
Wordt het computergame-probleem
verplaats van thuis naar Hopjes?
Maar Joke zou Joke niet zijn of ze
heeft daar vast wel weer een
oplossing voor gevonden.

Bijvoorbeeld: Wii spelers mogen niet langer
dan 5 minuten spelen … of zo.
Er staan namelijk genoeg kinderen in de rij. Of
….eerst alle andere spelletjes doen en dán pas
op de Wii. En nog steeds voor maar 5 minuten.
Misschien kunnen winnaars 5 minuten extra
winnen of zo? Ik zeg maar wat….
Nu moet ik, (als onafhankelijke, vrij om te
schrijven wat ik wil, niet discriminerende
verslaggeefster van Uw krant en Uw site) tóch
opmerken dat, ondanks het feit dat er nog
geen 24 uur tevoren besloten werd om het
Hopjes feest te verplaatsen van het Ruth
Firstplein naar het Wijkpark, het publiek het op
de een of andere manier toch méé gekregen

heeft want, het was druk zat.
Ongelofelijk hoe Hopjes fans
weten waar de pret te vinden is.
Misschien heeft de site
Transvaalkwartier.nl daar een
beetje debet aan zelfs? Eigenlijk
is het niet zo onlogisch want zeg
je Transvaal en kinderen in één
zin dan kinderen…dat zeg je
automatisch… DE HAAGSE
HOPJES TRANSVAAL. Er is
geen vereniging die zovéél doet
voor kinderen. Geen Stichting
die dáár tegenop kan. Joke van
den Boomen is niet voor niets
door de Gemeente Den Haag (in
ons aller bijzijn) gekroond tot KONINGIN van het Wijkpark Transvaal.
En voor waar het de Transvaalse bewoners betreft: KONINGIN van de Wijk
Transvaal.
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