
 

Queen ontvangt King 
 

Dankzij de inzet van Den Haag Cares, kwamen de medewerkers van King donderdag 30 juni 
2011 naar het Wijkpark Transvaal met witte pakken, witte capuchons en mondkapjes. 

Voorbijgangers moeten gedacht hebben 

dat ze op een plaats delict van een zeer 
ernstig misdrijf terecht waren gekomen. 

Niets was minder waar. Die Queen is 

natuurlijk onze eigen Koningin van het 
Wijkpark én van de Haagse Hopjes, Joke 

van den Boomen. King staat voor het 

Kwaliteits Instituut Nederlandse 

Gemeente. Dit Instituut organiseerde een 
bedrijfsuitje en dat resulteerde in een 

barbecue in Scheveningen maar 

voorafgaand gezellig skelters opknappen 
en een feestje organiseren voor de 

kinderen van de Haagse Hopjes. En dat 

lijkt meer op hard werken dan op een 

gezellig dagje uit. Gelukkig heb ik niet 
anders dan positieve reacties gehoord van 

de King’s. Onder het toeziend oog van 

mijn camera werden de Hopjes skelters 
voorzien van allerlei prints. Streepjes, 

vlekjes, sterretjes en de letters H.H. Ook 

het logo van de Haagse Hopjes (het petje) 

werd niet vergeten. En alles natuurlijk in 
de Haagse kleuren groen/geel. Een beetje 

stoken kon in dit geval geen kwaad 

bedacht ik mij en zo vertelde ik team 2 dat 
team 1 mij gezegd had dat HUN skelter de 

mooiste zo worden. “Echt niet”, was het 

fanatieke antwoord. Dus ging ik met hetzelfde opruiende verhaaltje naar team 3 die het 
natuurlijk ook weer helemaal niet eens 

was met de stelling. Hun skelter zou de 

mooiste worden. Resultaat: 11 

schitterende skelters en tevreden 
ééndagsvrijwilligers. Natuurlijk moesten 

die wel eerst een rondje rijden om hun 

skelters uit te proberen. Was het 
allemaal wel weer goed in elkaar gezet? 

Immers, iedere skelter was eerst totaal 

gesloopt. En een plezier dat ze hadden 

op de skelters die volwassen dames en 
heren. Eigenlijk hadden we een 

deskundige jury moeten hebben om een 

winnende skelter uit te zoeken. Ideetje 
voor een volgende keer? Niets stimuleert beter dan een beetje competitie lijkt mij. 



Na een kort werkoverleg was het 

tijd om de springkussens op te 

blazen en de Oudhollandse 
spelletjes te 

bemannen/bevrouwen. Rond twee 

uur was iedereen er klaar voor 
maar waar bleven toch de 

kinderen? Tja, die waren op school 

tot een uurtje of drie. En inderdaad 

was rond half vier het Hopjesplein 
volgelopen. De ijs- en 

limonadekraam deed goede zaken. 

Stempelkaartje halen en dan een 
run op de versnaperingskraam. De 

spelletjes kwamen later wel. Ach, 

wie kan het ze verwijten. Voor mij was het allemaal een beetje vreemd maar wel lekker. Al 
die nieuwe gezichten met de 

vertrouwde Hopjes hesjes aan 

achter de vertrouwde spelletjes. 

Maar ik was er blij mee. En eigenlijk 
wel een beetje trots op want de King 

medewerkers namen hun 

ééndaagse job zeer serieus. 
Smokkelde een balletje in een 

gaatje als het kind het nét niet lukte. 

Lieten een knulletje stiekem twee 

keer ballen gooien omdat tie de 
eerste keer alles mis gooide. Twee 

keer de hindernisbaan over was erg 

kort dus een derde keer moest 
gewoon mogen. Lieve instelling 

hoor maar de rij wachtenden werd groter en groter. Een kniesoor die daar op deze dag op 

lette. De dames van de schmink leken hun hele leven al niets anders gedaan te hebben en 
leverden diverse kunstwerkjes af. De heren van de sjoelbakken hadden het dusdanig druk 

dat zij zelf maar aan het spelen sloegen. Dat had weer als resultaat dat er toch nog af een 

toe iemand verdwaalde richting sjoelbak. Verder stonden er een voetballes en breakdance 

les op het programma. Beiden waren zeer geslaagd. 
 

 

Bij de breakdance deden zelfs dames van 
King mee maar ook een halfvolwassen vent 

die in het dagelijks leven op straat een 

macho heet of graag zo genoemd wordt. 
Zo’n knul moet je zijn baby broertje in zijn 

armen drukken en kijk dan eens hoe hij trots 

als een pauw over het plein loopt te 

paraderen met zijn broertje. De 23-jarige 
breakdancer Lorenzo kan wat mij betreft 

direct door naar de finale van Holland’s got 

Talent. En de slechts 18-jarige voetbal 
virtuoos Stefan moet naar mijn mening 

onmiddellijk opgenomen worden in het 

eerste van ADO. Kan ‘ie nog mee Europa in 

misschien. 
 



Het was voor mij, voor de Hopjes en volgens mij óók voor de medewerk(st)ers van King een 

zeer geslaagde middag. Misschien zijn er wel medewerk(st)ers van King dusdanig 

geïnspireerd geraakt door deze middag dat zij zich onmiddellijk opgeven als vrijwilliger bij de 
Hopjes. Dat zou mooi zijn. 

 

Brengt al het bovenstaande mij terug naar mijn openingszin. Deze keer niet over het weer. 
Dat weerpraatje moet ik dus nog even kwijt anders ga ik klachten krijgen van mijn trouwe 

lezers. Als sluitzin dan maar. 

 

Woensdag was het noodweer, vrijdag was het géén weer, donderdag was het Hopjesweer. 
En nu U weer. 

 

Kimm 01juli11 
 

 
 

Iedereen die dit mogelijk heeft 

gemaakt willen wij hartelijk danken. 
Wij hopen dat u nog eens terug komt 

voor………….. de uitleen van 

speelgoed………… of begeleiding bij 

activiteiten…. of om te klussen?  
 

Petje af voor Den Haag Cares en 

KING 


