
 
 
 
 
 

 
Verslag van de Nazomeractiviteit op het Wijkpark Transvaal 

op zaterdag 20 september 2014 
 
Dat Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal heel goed is in het 
organiseren van activiteiten, kan 
iedereen beamen. Al een jaar van 
tevoren wordt er een 
Activiteitenplan opgesteld en 
gewerkt aan een goede uitvoering 
ervan.  
Dat er ook Ad Hoc een grandioos 
Pleinfeest opgezet en uitgevoerd 
kan worden, is misschien niet zo 
bekend omdat ook dit feest weer 
de allure had van een ruim van 
tevoren, goed georganiseerde activiteit.  
 

Wij willen dit graag aan u uitleggen: met het oog op naderende 
demonstraties op zaterdag 20 september, heeft de Gemeente 
Den Haag vier !!! dagen vóór die datum de Haagse Hopjes 
benaderd met het verzoek op die dag een Nazomeractiviteit te 
willen organiseren op het Wijkpark Transvaal. Een feest waar 
zowel de jongere- als ook de al wat oudere kinderen, zich prima 
kunnen vermaken met allerlei leuke en spannende attracties en 
waar ook de ouders zich welkom voelen. Kinderen moeten 
immers niet met grote-mensen-dingen worden geconfronteerd, 
zeker niet met demonstraties. Zij moeten zo lang mogelijk 
kunnen genieten van het onbezorgd kind zijn en leuke dingen 
doen.  
 
 

Goed…. Aan dat verzoek wil de 
Haagse Hopjes natuurlijk graag 
voldoen. Het begint dan met het 
affiche. Daarvoor moet je 
natuurlijk al wel een plan in je 
hoofd hebben van de 
verschillende attracties mét het 
daarbij behorende financiële 
plaatje. Dan komt het op korte 
termijn financieel rondbreien 
aan de orde.  



Gelukkig was het in dit geval de Gemeente Den Haag die een groot deel voor haar 
rekening nam (niet dan na een intensief handjeklap want ook bij de Gemeente moet men 
uitkijken zoals dat heet) maar uiteindelijk is er overeenstemming bereikt en kan de echte 
organisatie beginnen. 
De weersvooruitzichten waren wederom (zoals ze gewoon zijn, zouden we bijna kunnen 
zeggen ☺) voortreffelijk te noemen. Een aangename temperatuur met een heerlijk 
zonnetje. Wat dat betreft is het boffen hoor; een goed feest kan niet zonder. 
Al vroeg werd gestart met de opbouw en al snel kwamen er kinderen kijken, want….. nóg 
een feestje……. Dat is leukkkkk !!!!! 

Rond een uur of één stond alles 
op z’n plaats; kinderen met hun 
ouders kwamen al vroeg aan de 
strippenkaartenkraam om voor 
maar 1 EURO !!!! een kaart te 
mogen kopen waarmee ze aan 
alle attracties kunnen deelnemen. 
Dat is toch bijna voor niets. Er is 
zoveel te doen:  
een slak luchtkussen en een 
zweefmolen voor de kleintjes en 

ook niet weg te denken: een spannende happende krokodil. En wat te zeggen van het 
altijd populaire Bubble voetbal, het Gladiator luchtkussen, het lasergamen en de Bungee 
trampoline. En dan hebben we de Dizzy 
Stormbaan, Workshop Streetdance en de 
Dance Pads nog niet eens genoemd ….. 
En ….  O ja….. ook nog de Yoga 
Workshop van Peggy…. Altijd een succes 
en de kleine Hollandse spelletjes zoals 
Vier-op-een-rij en de sjoelbak.  
 
Het Ballonnenclownsmeisje was 
nieuw…… Ze deed het heel leuk.  

 
 
Stadsboerderij De Woelige Stal doet mee aan het project Voor je 
Buurt en probeert door middel van leuke acties geld in te 

zamelen om hun 
speeltuin nog leuker te 
kunnen maken. 
Mensen konden 
daaraan bijdragen door 
het gewicht van een 
grote pompoen te 
raden. De boerderij kon 
nu dus leuk meeliften met onze Nazomeractiviteit op het Wijkpark. 



 
Tsja ….. en dan is het afgelopen, wordt er afgebouwd en kun je terugkijken op een 
geslaagd feest. 

 

 
Ongetwijfeld ook omdat het Marktdag was maar zeker ook vanwege het mooie weer, was 
dit ingelaste Nazomeractiviteit op het Wijkpark Transvaal een groot succes. Ruim 600 
kinderen met hun ouders hebben hiervan genoten. 

 
Wij, Stichting Haagse Hopjes Transvaal zijn blij dat we wederom hebben kunnen 
waarmaken dat wij goed zijn in het organiseren van goede Plein/Wijkfeesten/Activiteiten, 
ook wanneer er Ad Hoc een beroep op ons wordt gedaan.  
Wij zijn trots op al onze medewerkers en 
vrijwilligers zonder wie het onmogelijk is 
een dergelijk festijn te organiseren. Ook 
alle sponsors heel hartelijk bedankt voor 
uw bijdrage!!!! 
 

 
 
 
 
 
 
Mensen ….. 
Bedankt voor 
jullie inzet!!!!! 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Verslag: Henneke Vogels  

 
 


