
 

 

Koningsdag Wijkpark Transvaal 
27 april 2018 

 
Na de eerste activiteit te hebben gehad op het 
Joubertplantsoen, was het nu tijd voor het 
Wijkpark Transvaal. Zoals elk jaar wordt er een 
keuze gemaakt tussen een grootse Koningsdag 
of 5 mei, Bevrijdingsdag. Dit jaar heeft de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal ervoor 
gekozen om de verjaardag van de Koning te 
vieren. Dit jaar viel dit op een vrijdag voor de 
meivakantie waardoor de kinderen een extra 
lange vakantie hebben en een erg leuke dag 
om de vakantie mee te beginnen. 

 
Het was een mooie oranje dag op het 
Wijkpark waar alle medewerkers met een 
oranje hoedje of pet aanwezig waren. 
Verder hadden de meeste kinderen en 
ook ouders van de kinderen wel iets 
oranjes aan waardoor het hele plein er 
zeer vrolijk uitzag. Dan hebben ze bij de 
schminkkraam ook nog eens overuren 
moeten draaien om iedereen van oranje 
vaandels en rood-wit-blauwe vlaggetjes te 
voorzien.  

 
Het was 15 graden, wat voor Hopjesweer erg 
tegen valt. Maar dit weerhield de kinderen niet 
om langs te komen op het plein. Ze konden 
voor € 1,00 een bandje halen waarmee ze de 
hele middag op het plein konden spelen. Er 
waren talloze activiteiten waar de kinderen 
zich mee konden vermaken. Er waren 
meerdere sportieve activiteiten zoals het 
slacklinen, kinderdansworkshop en volleybal. 
Ook waren er meerdere activiteiten voor de 
allerkleinste zoals de zweefmolen en de 
ballonnenclown.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Dan was er nog de Yoga juf die het steeds drukker 
krijgt en waar steeds meer jongens, meisjes en 
ouders bekent mee raken. Het leuke hieraan is dat 
kinderen buiten de Haagse Hopjes verder gaan met 
wat ze bij de Hopjes meemaken en leren. Dat de 
Hopjes goed zijn in het aanbieden van activiteiten 
waarmee de kinderen verder kunnen, hebben we 
ook, laten zien met het stuntsteppen en 
longboarden. Dit zijn enkele andere activiteiten 
waar de kinderen via de Hopjes mee in aanraking 
zijn gekomen.  

 
Het hoogtepunt van het evenement was toch 
wel het grootste springkussen ter wereld. 
Deze was opnieuw in Transvaal te vinden en 
er werd massaal door de kinderen op 
gespeeld. Een groep van om en nabij de 70 
kinderen per sessie waren er op het kussen te 
vinden. Deze konden op talloze verschillende 
gedeelten van dit kussen, zo is er een vrije val 
gedeelte, een klim gedeelte en zijn er talloze 
glijbanen te vinden op dit megaluchtkussen.  
 

Er was een heel klein buitje langsgekomen 
gedurende het evenement maar dit heeft de 
pret voor de bijna 1000 kinderen niet kunnen 
drukken. Hoewel het natuurlijk nog veel drukker 
kan zijn bij de activiteiten van de Hopjes was 
het gezellig druk en hebben de kinderen overal 
niet te lang in de rij hoeven staan. Zo is het een 
zeer gemoedelijke en drukke verjaardag van 
Willem –Alexander in de Haagse Wijk 
Transvaal geweest. 
 
Onze volgende activiteit zal plaatsvinden op 
het Kaapseplein op 23 mei. Dit is de volgende 
Familieactiviteit en ook hier zullen dit jaar    

         nieuwe attracties te zien zijn! 


