HERFSTVAKANTIEACTIVITEIT 19 OKTOBER 2011
Een bekende activiteit voor de
kinderen, de Herfstvakantieactiviteit
samen met de Stadsboerderij de
Woelige Stal. Dat betekent dat de
activiteiten en attracties doorlopen van
het Hopjeshuisje over het hele terrein
tot in de boerderij. Groot feest dus. En
er was ook van alles te doen. Van
kraam spelletjes tot veel luchtkussens
en natuurlijk de Bungeejump,
klimwand, pannavoetbal en in de
boerderij kon je broodjes bakken
boven een open vuurtje. De activiteiten
in en rondom de boerderij waren ook
wel gericht op het boeren leven,
bijvoorbeeld,
skyklompenlopen,
kippenvangen, het rodeo
varken, koe of geit melken en
dan zonder melk, maar
limonade komt er uit die koe
of geit. Eigenlijk te veel
activiteiten om allemaal op te
noemen.
Genoeg te doen dus, we
hadden veel jonge dames uit
de wijk om te schminken, dus
iedereen zag er
ook nog mooi
versiert uit.
Heel veel ouders
met kinderen
kwamen op
deze activiteit af.
Voor veel
activiteiten
hoefde je geen
strippenkaart te
hebben dus het
aantal kinderen
is altijd moeilijk
te schatten,
maar men zegt
dat het er zeker
400 waren. Erg leuk. De ouders lieten zich verwennen op het terras voor het Haagse
Hopje, natuurlijk was er voor hen koffie en thee.

Het weer was schitterend, dus een
zeer geslaagde activiteit, met als
doel een betere samenleving en
cohesie in de Wijk
Transvaalkwartier
Gelukkig begonnen we rond 13.15
uur dus de kinderen hadden al
behoorlijk lang gespeeld, toen de
grote buien doorbraken. Dit was
rond 15.15 uur.
(verslagje Joke)

Kimm was inmiddels aangekomen
en vanaf nu neemt zij het verslag
over:
De Stg. Haagse Hopjes bestaat 15
jaar in Transvaal, reden voor een
bescheiden feestje. Ik had elders
verplichtingen en kwam pas rond
half drie aan op het Wijkpark dat
toen nog in een zalig zonnetje lag.
Het blijft een prachtig gezicht.
Honderden kinderen die zich
vermaken met alle spelletjes van de
Hopjes en voor deze gelegenheid
ook van de Woelige Stal en van de
diverse springkussens en de
bungeejump. Helaas kwam ik er
niet aan toe om ook maar één foto
te schieten want binnen één minuut
na mijn aankomst betrok de lucht,
werd het van grijs bijna zwart en was er geen houden meer aan. Het kwam met
bakken tegelijk naar beneden.
De kinderen vluchtten
massaal richting
overkappingen om te schuilen
en de bui af te wachten. De
trouwe vrijwilligers bleven op
hun post. Die zijn wel wat
gewent En ja hoor na een
tijdje werd het weer zo goed
als droog en werden de

emmers en moppen
tevoorschijn gehaald om de
springkussens droog te maken. De bezoekertjes verlieten hun schuilplaatsen en
speelden vrolijk verder. Vandaag waren er, waarschijnlijk omdat dit een zeer
bijzondere dag was, vier fotografen aanwezig. En dat is maar goed ook want zo zijn
er tenminste nog
wat foto’s gemaakt
toen de zon nog
scheen. Ik liep na
de bui het Wijkpark
in om een deel van
de foto’s voor mijn
rekening te nemen
maar lang duurde
dat helaas niet. Het
betrok weer en
deze keer was het
van kwaad tot
erger. Regen,
storm maar vooral
hagel. Nu hielden
veel kinderen het toch maar voor gezien.
Terras met zon

De hagel die
genadeloos en
pijnlijk in hun
gezichtjes beukte
was voor de
meesten reden om
toch maar naar
huis te gaan.
Echter niet de
“diehards”. De
aller-trouwste
Hopjes kinderen.
Zij bleven en
vermaakten zich
tussen het schuilen
door. Zo ook de
vrijwilligers van de
Haagse Hopjes.
Terras met regen!
Die stonden nog steeds trouw op hun plek. Leuk zal het niet geweest zijn voor ze.
De springkussens werden uit veiligheidsoverwegingen gesloten.

Ik ging naar het Hopjeshuisje
waar Joke van den Boomen
geduldig zat te wachten op de
dingen die komen zouden. Er
was een kleine receptie
georganiseerd voor een beperkt
groepje genodigden. Opvallend
vond ik de aandacht van
Woningbouwvereniging Staedion
voor dit heugelijke feit. Zij is één
van de sponsors van de Stichting
Haagse Hopjes. Groot was mijn
vreugde toen ik op teletekst las:
“Dit jaar geen bezuinigen voor de
Haagse Hopjes”. Helaas is dat
niet helemaal waar. Ook een korting op het geld waar personeel van ingehuurd moet
worden valt volgens mij onder de noemer “bezuiniging”. Ik wil Joke daar NU even
geen vragen over stellen. Zij is al druk bezig met het organiseren van de
Lampionoptocht van 2 november a.s.
Ik hou het dus op mijn welgemeende felicitatie met het 15-jarig bestaan en hoop van
ganser harte dat ik het 20 jaar bestaan nog mee maak. Want Transvaal zonder
Haagse Hopjes is Transvaal niet meer maar gewoon een wijk als vele andere
Haagse Wijken.
(Verslag Kimm)

zie voor meer foto’s www.haagsehopjes.nl

