Geen Kerstboom voor Transvaal
Al weken wordt er over geboomd door de
bewoners in de wijk Transvaal, dit jaar komt er
geen kerstboom op het wijkpark te staan.
Vorig jaar rond deze tijd pronkte er nog een
geweldige mooie kerstboom van wel 28 meter
hoog op het Wijkpark Transvaal. De boom was al
van ver te zien en was het hoogtepunt van de
feestdagen in de wijk Transvaal.
De beheercommissie wijkpark Transvaal heeft
haar uiterste best gedaan om ook dit jaar weer
de grootste boom van Nederland in het wijkpark
te laten plaatsen, maar helaas de bezuinigingen
hebben in Transvaal al toegeslagen, zelfs een
minder grote boom van 15 meter hoog, was niet
meer mogelijk .Het zat de beheercommissie van
het wijkpark toch niet lekker. Zo kaal, zo saai dat
wijkpark in deze koude en donkere winterdagen.
In de lente, zomer en zelfs nog in de herfst,
fleuren de spelende Hopjes kinderen het wijkpark op. En in de wintermaand
december zou het wijkpark opgefleurd moeten worden door een geweldige
kerstboom die het gehele park verlicht. Het schept niet alleen sfeer maar het geeft
ook nog eens een gevoel van veiligheid aan de bewoners en de passanten op het
wijk.
Joke v.d. Boomen
van de
beheercommissie
Wijkpark Transvaal
en voorzitter van de
Stichting Haagse
Hopjes Transvaal,
kon het er toch niet
bij laten zitten. Ook
dit jaar moet er toch
weer een boom op
het wijkpark komen
alleen een kleinere,
maar wel één met
een boodschap.

Dus ging we samen op
pad om een boom te
kopen, niet alleen beperkt
door het budget maar ook
nog door de ruimte in haar
autootje zijn we uiteindelijk
geslaagd bij een hele
vriendelijke kerstboom
verkoper Marcel genaamd.
”Hij verkoopt al jaren
kerstbomen op de
Troelstrakade vlakbij de
Shell benzinepomp”. En
vond de actie zo ludiek,
dat hij spontaan een heel
leuk prijsje voor de boom
rekende zelfs het kruis en
extra grote spijkers kregen
we er gratis bij. Bedankt
Marcel dat is nu de ware
Christmas spirit.
De Boom is heelhuid
aangekomen en de
medewerkers van het
Hopje op het wijkpark
hebben haar prachtig
versiert, buurtbewoner de
heer ‘s-Gravemade heeft
de boom vakkundig vast
geboord op de sokkel, die
trouwens wel was
achtergebleven van de
grote boom van vorig jaar,
Hopjes medewerkers
hebben er nog wat
protestbordjes om heen
geplakt, met de tekst “De
bezuiniging is toegeslagen
in Transvaal, vorig jaar de
grootste boom van
Nederland en nu de
kleinste”. En zo gaat het
ook met de bezuinigingen
het is alles of niets, een
tussenweg is er niet.
En natuurlijk waren er ook
genoeg buurtbewoners en
kinderen aanwezig om de

boomzetting extra power
te geven. Joke v.d.
Boomen heeft nog een
interview gegeven aan
Schilderswijk TV en
daarna zijn we heerlijk
aan de koffie en thee
gegaan in het warme
Haagse Hopjes Huisje.
Helaas wordt deze leuke
actie overschaduwd door
het droevige nieuws dat
Anna Gertenaar een
zeer trouwe vrijwilligster
maandag 12 december
jl. is overleden.
Anna was een zeer
geliefde vrijwilligster dat blijkt ook uit de reactie van een jongen die vandaag naar ons
toe kwam en vroeg of het echt waar is, dat “het limonade vrouwtje” is overleden.
Het “limonade vrouwtje”, duizenden bekertjes zijn er door haar persoonlijk
ingeschonken en evenzo veel kinderen zullen haar dus herinneren als het “limonade
vrouwtje” van de Hopjes.
Peggy van Lierop en Joke
16 december 2010

