
 

 

 

 

 
Internationaal Kinderfeest Joubertplantsoen, 17 april 2013 
 

Woensdag was het alweer zover, de eerste 
activiteit van de Stichting Haagse Hopjes van 
dit jaar en zoals gebruikelijk op deze dag was 
het mooi weer. Josée Mulder van Bario was 
ook weer van de partij met al haar vrijwilligers, 
dit keer was het thema, hoe kan het ook 
anders, het maken van de Koningskroontjes, 
een geweldige activiteit waar heel veel 
kinderen aan mee hebben gedaan. Na de 
maskers van onze Koningin Beatrix en 
Prinses Maxima in de voorgaande jaren, was 
nu de kroon van Prins Willem Alexander aan 

de beurt. En terecht, hij wordt ten slotte onze 
nieuwe Koning.  
 
Verder waren er veel luchtkussens, natuurlijk 
voetbal, de kraampjes met de kleine 
activiteiten 
En ook weer al die mensen die achter die 
kraampjes willen staan. Het schminken ging 
ook perfect, ook altijd een drukke, maar 
leuke activiteit. Wie wil er nou niet 
Spyderman zijn hier in deze wijk? 
 

 
Natuurlijk wordt ER ook aandacht besteed 
aan bewegen. Hiervoor hadden wie 4 
trampolines ingehuurd. En er werd ook gretig 
gebruik van gemaakt.  
Ook om te bewegen waren de dance pads, 
een gezellige, leuke manier om actief bezig te 
zijn met bewegen. Natuurlijk waren er de 
nodigde luchtkussens waar men behoorlijk in 
kan springen, ook goed. 
 



Supersurvivalbaan, de Klimwand en last but not 
least,  
de Lasergame. Deze is zo populair dat de heren 
van de Gemeente Den Haag dit even moesten 
onderzoeken. 
 
Het is altijd heel leuk als mensen van de 

Gemeente 
of andere 
genodigden 
komen 
kijken, zo was de Heer 
Avi Rewat van Fonds 
1818 aanwezig een 
schrijver uit de wijk. En 
drie heren van de 
Gemeente Den Haag 
kwamen kijken, dit 
waardeer ik heel erg, ik 
wil u dan ook bedanken 
voor uw bezoek. 
 
Natuurlijk moeten we niet 

vergeten: de dames en heren die altijd met het wagentje met 
koffie, thee en limonade rondlopen. De dames die altijd 
limonade maken en in schenken voor iedereen. Vaak gaan er 
duizenden bekertjes siroop doorheen.  

 
Het voetbaltournooi was heel druk 
bezocht en er deden veel teams 
aan mee, Karim en Yassine 
hebben het georganiseerd, met 
nog een aantal vrijwilligers, heel 
hartelijk bedankt heren. En ik, ik 
mocht de prijzen (mooie 
voetballen) leveren en uitdelen, 
wat ik overigens met veel plezier 
heb gedaan. Het leukste vond ik 
wel bij het voetballen dat er geen 
agressie was en nog mooier, dat 
de teams bestonden uit dames en 
heren! Geweldig. 
Na afloop van het feest moet er 

natuurlijk weer opgeruimd worden, Corné, zijn zoon en nog een aantal mensen hebben heel 
hard gewerkt. Maar onze eigen medewerkers hebben hier zeker niet voor onder gedaan, Lies, 
Hassan, Mimoun en Mimoun, Necip, en Abdul en niet te vergeten al die vrijwilligers. Dank je 
wel! 



vieren, dus niet net als anders Koninginnedag. Dan zit ik en heel veel vrijwilligers voor de TV 
naar de Kroning te kijken van onze Prins Willem Alexander en Prinses Maxima. Die zijn vanaf 
30 april 2013 onze Koning Willem Alexander en Koningin Maxima. 
 
En natuurlijk nemen wij dan ook afscheid van onze geweldige Koningin Beatrix. Onze 
Koningin heeft veel voor Nederland betekend, ook was zij meerdere keren in Transvaal te 
vinden. 
MAJESTEIT, HEEL, HEEL HARTELIJK BEDANKT!! U WAS EEN GEWELDIGE KONINGIN.  
 
Den Haag, Joke van den Boomen 20-04-13 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


