
 
 

EEN STRALENDE KONINGINNEDAG, 30-04-12 
 

Het was vroeg in de ochtend toen ik wakker werd van de zon die in mijn slaapkamer 
scheen. Tja, daar moet je weer 
even aan wennen, want zoveel 
zon hebben we nog niet gehad. Ik 
dacht, als de zon nu al schijnt dan 
moet het wel een hele mooie dag 
worden. En met een lach op mijn 
gezicht ben ik toch nog in slaap 
gevallen. 
 
God moet toch wel heel veel van 
onze Koningin houden, want toen 
ik weer wakker werd was het 
stralend weer. Corné was al bezig 
op het Wijkpark Transvaal om 
onze spullen te brengen. Hij moet 

dat ook vroeg doen omdat ook hij een 
slachtoffer is geworden van de 
bezuinigingen. 
De Hopjesmedewerkers 6 stuks kwamen om 
11.00 uur om de spullen te versieren en om 
de rest van de attributen klaar te zetten, en 
natuurlijk om koffie en thee te zetten voor 
iedereen die zo druk bezig zijn om er een 
mooi Koninginnefeest van te maken. 
 
De kinderen kwamen al vroeg naar het 
Wijkpark, ze hadden er kennelijk zin in. Wie 
niet, met zoveel zon en 20 graden is 

iedereen goed gestemd. 
 
We hadden dan ook weer heel 
veel leuke attracties, de 
Workshops Improvisatietoneel was 
er weer en er werd een 
Playbackshow gehouden. Voor 
beide workshops is veel 
belangstelling, zowel voor de 
jongens als de meiden. 
Natuurlijk waren er veel 
luchtkussens en was er een 2 – 2 
voetbal toernooi met hele mooie 
ballen als prijs. De trampolines 



waren er maar ook, de klimwand, 
de rodeokamel, kop van jut, de 
boksbal, kokosnoten vangen, 
gladiatoren spel, de  
Speedcheck, een leuke draaimolen 
waarin de kinderen zich moesten 
voortrekken. 
 
De limonade en het schminken 
hadden het heel erg druk. We 
hadden een groot terras waar de 
ouders konden zitten en genieten 

van een gratis kopje thee of koffie. 
Wel jammer dat er altijd mensen zijn 
die er een grote klerezooi van maken, 
ik vraag me dan altijd af of ze dat ook 
thuis doen.  
 
Natuurlijk waren er ook weer de 
kraamactiviteiten, kinderen vinden 
dat ook altijd heel leuk. Iedereen had 
het die dag heel, heel erg druk. Wat 
wil je, stralend weer en heel veel 
ouders die met hun kinderen naar het 
Wijkpark Transvaal kwamen om bij 
de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal Koninginnedag te komen vieren, waar kan je in de buurt ergens anders 
terecht voor Koninginnedag? Niet dus. Gelukkig konden wij dankzij de 
sponsorbijdrage van de Gemeente Den Haag en ons zeer trouwe Fonds 1818, weer 
deze geweldige Koninginnedag voor de kinderen, jongeren en de ouders 
organiseren. En hopelijk word dit samen met 5 mei voetbal, tradities in de Wijk 
Transvaalkwartier. 
 

Alle medewerkers, 
vrijwillig of niet, wil 
ik heel graag 
bedanken voor 
hun inzet. Wij 
zeggen dan altijd: 
PETJE AF!! 
 
Een zeer waardevolle aanvulling op 
onze activiteiten was de 
Kinderzwerfboekenmarkt, zie 
hiervoor het verslag over de Markt. 
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Kijk naar onze website voor nog meer foto’s van onze activiteiten en pleinen.  
 
http://www.haagsehopjes.nl 


