
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Verslag gezamenlijke Herfstactiviteit met de Boerderij 

Gehouden op van 17 oktober 2012 op het  
Wijkpark Transvaal 

 
 

In deze periode van het jaar kan je niet zo rekenen op mooi weer, al twee weken 
regent het, maar toch vertelde Piet de weerman dat het op woensdag 17 oktober 
mooi weer zou worden. 
In de ochtend zat Corné nog in zijn 

vrachtwagen, hij kon niet beginnen op de opbouw, 
omdat het regende. Ik belde Corné en stelde hem 
gerust, “echt waar, het zou droog worden 
vandaag”, en dan maar weer kijken naar de 
buienradder, en ja hoor, er kwam droog weer aan. 
Dus werd er gestart met opbouwen. De 
kraamspelletjes kwamen de wagen uit en 
natuurlijk onze luchtkussens. 

 
Ook Set in 
Motion begon 
zijn spullen op 
dte zetten en 
datzelfde deed Moonen, die er natuurlijk weer was met het 
rodeovarken, het viel me trouwens op dat het varken mooi roze 
geschilderd was. Vorige keer had ik een opmerking gemaakt 
dat hij wel eens in bad mocht, en zie daar een prachtig roze 
varken. Ja, als je samen met de boerderij een feest viert 
moeten er toch wat meer dieren aan te pas komen, zo was er 
natuurlijk ook het kippenvangen. 
 
Toen alles stond bleef het eerst een beetje leeg, maar al gauw 
kwamen er van alle kanten toch de kinderen aangelopen. Al 
met al zijn er toch die dag wel 800 kinderen geweest. Helemaal 
niet gek, en de ouders die meededen viel ook best mee. De 
temperatuur was inmiddels opgelopen tot 13 graden, eigenlijk 
wel koud voor de tijd van het jaar. 
 
Set in Motion was er met de Bungee-trampolines, een heerlijke 
bezigheid voor klein en groot. Ook bij de klimwand kunnen ze 
altijd rekenen op veel wachtende voor u. 



 
En dan onze lieverdjes, die graag 
voetballen, ook die waren weer ruim 
aanwezig. Ook dit keer weer als prijsjes een 
mooie bal en een medaille. Maar voordat 
het zover was dat ze mochten voetballen 
kregen ze eerst een lesje in luisteren? M 
 ze dmochtend voetballenddddMaar voordddd 
Moeders vinden het altijd leuk om 3 D 
kaarten te maken. Voor de vaders is was er 
sjoelen,  dammen en natuurlijk konden zij 
zich ook opgeven voor het voetbal, de Kop 
van Jut of de Boksbal. 
 
Sandra, onze boerin had het handig 
aangepakt, die bleef lekker binnen, bang 
voor een buitje?? 
Nee in denk het niet, maar de materialen die ze bij elkaar gesprokkeld had om herfstsieraden te 
maken mochten denk ik niet nat worden. Ook werd er azijn gemaakt. Ed en Sandra stonden in de 

Woelige stal om hun website te promoten 
(wat volgens mij niet echt nodig is), hij is al 
heel erg polulair. En verder hadden zij een 
prijsvraag waarop je een mooie fiets kon 
willen. Heel leuk dus allemaal. 
 
We moesten het doen met wat minder 
vrouwen aan zet (VAZ), ik weet niet wat daar 
de reden van is en hopelijk gaat dat over. Zo-
ook het bij elkaar krijgen van de buurtvaders 
loopt dit jaar zeer moeilijk. Maar gelukkig ken 
ik er zelf wel een aantal en die vertellen het 
dan wel tegen elkaar, maar goede afspraken 
maken wordt wel wat moeilijker. Maar 
gelukkig zijn ze er nog, al wordt het minder. 
 

Kou, maar droog, en aan de gezichten van 
de kinderen kan je zien dat ze zich geweldig 
vermaken. 
Bij het schminken kreeg bijna niemand de 
tijd om er even tussenuit te gaan, zo druk 
was het. 
Voor een aantal Naschoolse organisaties 
zijn onze activiteiten een fijne afwisseling 
voor de kinderen. 
Natuurlijk was er ook weer koffie voor de 
ouders en de limonade was vandaag bijna 
niet aan te slepen. 
Al met al kan ik zeggen dat het, ondanks de 
moeilijke start, een heel druk en zeer 
geslaagde Herfstactiviteit is geweest. 
 
Hopelijk kunnen we dit volgend jaar ook weer organiseren?  
 
Joke van den Boomen, 17-10-2012  
Kijk vooral voor nog meer foto’s op onze website: www.haagsehopjes.nl  


