
ZOMERVAKANTIE-ACTIVITEIT van 19 juli 2006

Op het Anna Blamanplein

Op woensdag middag 19
juli vierde wij, de Stichting

Haagse Hopjes Transvaal en de
beheercommissie Annie Blamanplein, onze
gezamenlijke activiteit op het Anna

Blamanplein. Tevens het feit dat de
Hopjes 10 jaar staan in Transvaal. Niet dat
de Hopmobiel hier al tien jaar staat, maar
de andere containers in Transvaal staan wel
10 jaar. En dat vieren wij in 2006 op ieder
plein, dus ook op het Anna Blamanplein.
Het plein was bloedheet de temperatuur liep
op tot 35 graden. Eigenlijk dacht ik dat er
niet zo veel kinderen en jongeren zouden
komen. Maar dat viel best mee. In de
middag telde ik er toch zeker rond de
tweehonderd. Niet zo veel als anders, maar
in dit weer toch een goede opkomst.

Corné had parasols meegebracht en de
meeste kramen met de kleine
activiteiten stonden onder een mooie
tent. In ieder geval uit de zon. De
andere activiteiten waren te groot voor
de parasol en voor tent, dus helaas.
Veel schaduw heb je niet op dit plein.
Ik heb de kinderen iedere keer
aangesport om veel te drinken. Er
stond voldoende water en limonade
voor iedereen en er waren weer
lekkere broodjes voor de
medewerkers.

Al een half uur voor het begin stond er
al een rij kinderen bij de rodeo kamel.
Ja, met dit hete weer komt er

natuurlijk een rodeo kamel i.p.v. een rodeo stier. En voor de kinderen en jongeren maakt
het niet uit. Als het maar draait. Genoeg
belangstelling dus voor deze rodeokamel.
Ondanks het warme weer waren toch
jongeren op de Superservival run
(wedstrijd) af gekomen. We hadden twee
groepen jongeren van 14 t/m 16 jaar en 16
jaar en ouder. Twee wedstrijden die
aanzienlijk ingekort werden i.v.m. de
warmte.
Maar toch twee maal eerste, tweede en
derde prijs. De medailles, met het hopjes
petje erop en 10 jaar hopjes, werden
omgehangen door John van Wijkbeheer
Schilderswijk en door mijzelf. Leuk om te
zien dat de jongeren dat toch heel leuk
vinden. Ook kreeg iedereen nog een zak
popcorn, dat was het extraatje voor het 10-
jaar bestaan van de Hopjes.



De klimmuur was ook weer in trek. Jong
en ouder zijn erop geklommen. Er waren
veel kleine spelletjes, de hindernisbaan,
het springkussen en de haakse sjoelbak,
die uit werd geprobeerd door onze nieuwe
Wethouder Bert van Alphen. En het ging
helemaal niet slecht. Ik vind deze Wethouder
bijzonder actief, al meerdere keren heb ik hem
mogen
ontmoeten
in Transvaal
en dat is
leuk als
Wethouders

belangstelling tonen voor de wijken. Net als
Norder en Jetta, die ook altijd van de partij zijn.

Het volgende feest zal in het
Wijkpark Transvaal zijn op woensdag
2 augustus. Hopelijk is het dan wél
droog maar iets minder warm.

Deze zomervakantie activiteit is mogelijk gemaakt door Jantje Beton, het Oranje

Fonds, Fonds 1818, de Gemeente Den Haag, Staedion Wonen en
Vestia Zuid - Oost.

Hartelijk bedankt zonder u geen feesten in Transvaal. Petjes Af! 
Door: Joke van den Boomen


