
Verslag grote zomervakantieactiviteit gehouden

Op 25 juli 2007 op het Wijkpark Transvaal

Wat ben ik toch blij met al die vaste mensen die toch iedere keer weer komen opdagen als er een

feest gehouden wordt van de Stichting

Haagse Hopjes, vaak in samenwerking

met een Beheercommissie van het plein

waar het gegeven wordt. Dit keer was

het op het Wijkpark Transvaal, dus alle

mensen van de Beheercommissie en

onze vaste vrijwilligers van de Stichting

Haagse Hopjes waren aanwezig, hier

kan ik tegenwoordig ook de dames van

Vrouwen Aan Zet uit de Schilderswijk,

bij tellen, die nu bijna bij alle

activiteiten aanwezig waren, heel

hartelijk bedankt. Ook de buurtvaders

uit Transvaal/Schilderswijk, hebben zich

iedere activiteit laten zien. En ze

worden ook steeds actiever. Echt

geweldig. Iemand die we nooit zien

tijdens onze activiteiten is Tim, van het

Sportbureau Transvaal, hij had zomaar

een basketbal toernooi met echte bekers, een heel leuke aanvulling op onze activiteiten, leuk Tim,

echt voor herhaling vatbaar.

Bij het Panna toernooi was het niet

druk deze keer. De reden hiervan

was dat sommige jongeren al in het

begin weggestuurd zijn omdat ze het

erg leuk vonden om iedere keer de

stroom uit het stopcontact te halen

waardoor we steeds opnieuw konden

beginnen om de kussen op te

blazen. Daarnaast is het erg

gevaarlijk als er al kinderen opzitten,

ze zouden bedolven kunnen worden.

Ondanks de uitleg en het verzoek

om op te schuiven en het niet meer

te doen. Bleven de heren aan de

gang. Met natuurlijk een hoop

gevloek en gescheld, vooral als je

vrouw bent heb je het dan zwaar te

verduren. Gelukkig kon deze vrouw

dan ook zeggen dat de heren de rest

van de middag wel naar huis konden gaan, want ze waren niet meer welkom bij onze activiteiten. En

ook niet bij die van Tim, dus stonden we op een rij. Dank je Tim. Maar gelukkig waren er ik denk

wel 1000 kinderen sommige met ouders op ons feest afgekomen, heel, heel, druk was het.



Maar is het Wijkpark erg groot, dus niemand loopt in de weg. En er is altijd nog genoeg plaats om je

lekker terug te trekken van alle drukte.

Verder was er nog een punt waardoor ik heel erg blij was. Ik durf het nooit zo hard op te zeggen,

maar altijd als wij een activiteit hebben is het droog weer, soms zelfs, warm. Maandag, dinsdag,

regen, regen en koud. Woensdagochtend, veel wind en een heel klein beetje regen. Om 2 uur, onze

activiteit begon, en het was, als gewoonlijk heel mooi weer. De parasollen gingen op en ons terras

was bommetje vol. Iedereen genot van de gratis koffie en thee, en de kinderen van de limonade

siroop. Natuurlijk in de bekertjes die wij begin dit jaar van Monique Hop (Hoe toepasselijk is de

naam), kado hebben gekregen. Nou Monique (van Jantje Beton) we hebben er al het hele jaar van

genoten, en zullen het denk ik wel redden voor het hele jaar. En dan komen de servetten van de

Sint ook van pas. En kijk nou zelf, het staat natuurlijk gezellig, die gekleurde bekertjes.

Helaas, als het zo druk is worden de wachtrijen wel altijd lang. Tja, je kunt het financieel niet aan

om nog meer activiteiten neer te zetten, dus moeten we het wel met die rijen doen. Er was een

moeder die het wachten niet meer aan kon, ze stond al 20 minuten te wachten bij het schminken.

Tja, ik weet het, we zouden wel 10 mensen willen die kunnen schminken, dan nog zouden we het

niet redden om die hele rij weg te werken, zeker als de kinderen nog zoveel wensen hebben, als een

prinses, of Spiderman, of een tijger, dit zijn tijdrovende kunstwerkjes, waardoor andere moeten

wachten, dames, heren, en jongens en meisjes, we kunnen nog heel veel schminkers gebruiken.

Geef je op bij Joke, mob. 06 – 307 21 668 het is echt leuk om te doen. (En het College

Transvaal, die meestal schminkt, is met vakantie, dus we missen al 6 schminkers). 22 augustus is er

weer een vakantieactiviteit op het Kaapseplein, we kunnen dus veel schminkers gebruiken.

Het bleef de hele dat schitterend weer, de sfeer was heel goed, en het was jammer voor de

jongeren dat ze in het begin zo hadden lopen vervelen, ze hebben een heel leuke dag gemist en ook

de prijzen waren weer heel leuk, dit keer hadden we cadeaubonnen voor de eerste en voor de 2de

prijs complete tafeltenniszets.



De mensen van team Transvaal waren er

ook, wel wat laat, maar beter laat dan nooit.

Ook bedankt. En het Wijkpark zag er na

afloop weer heel schoon uit. Ook dankzij de

mensen van Team Transvaal en natuurlijk

ook de kinderen met de vrijwilligers, die mee

hebben geholpen om alles op te ruimen.

Een hele mooie, gezellige dag die zeker voor

herhaling vatbaar is, en hopelijk dan weer in

samenwerking met de kinderboerderij, want

doen wij dat niet altijd?

Let op: 22 augustus a.s. allemaal naar

het Kaapseplein, ook weer een grote

Vakantie-activiteit. En ook weer van

2 tot 5 uur.

Alleen al zitten in je wagentje krijg je al veel

plezier om alles te zien. Dag, broertje van

Baran!

Deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt door

Fonds 1818, Staedion Wonen, Jantje Beton,

Gravin van Bylandt Stichting en de Gemeente

Den Haag en al onze medewerkers.

Hartelijk dank en PETJE AF!

Gravin van Bylandt Stichting

Gemeente Den Haag

Staedion Wonen


