
 
 
 
 
Koningsdag 27 april 2015 
 
Het lijk bijna traditionele voorspelbaarheid om ons verslag van deze 
schitterende Koningsdag te beginnen met een soort van weerbericht maar we kunnen er deze 
keer echt niet omheen:  
Op Koningsdag 2015 was het weer echt een kadootje. Niemand had er op gerekend, de 
voorspellingen waren bar en boos, iedereen had zich ingedekt met paraplu’s, regenjassen en 
dikke winterjassen. Wat was het dan een zeer welkome verrassing dat de dag begon met een 
stralend Oranjezonnetje dat zo bleek, pas laat in de avond zou ondergaan.  
 
Gaandeweg de dag gingen de jassen en truien uit, lekker in de zon in je T-shirt, of zoals de Haagse 
Hopjes-medewerkers in hun oranje polo, meedoen aan alle activiteiten. En dat waren er weer heel 
veel. Al vroeg werd begonnen met de opbouw van de activiteiten. Corné en zijn medewerkers 
waren druk in de weer net als de mensen van Set in Motion. De eerste vrijwilligers meldden zich 
rond 13.00 uur. Juffrouw Lies en vrijwilliger Ria zorgde zij ervoor dat de vrijwilligers werden 
ingedeeld bij de diverse kraam spelletjes of bij de luchtkussens.  
 

 
Al vanaf het begin waren er enorm veel kinderen en hun ouders; de Strippenkaarten waren bijna 
niet aan te slepen, lange rijen geduldig wachtende kindertjes met hun mama’s en papa’s bij de 
Ballonnenclown. De mensen van het Schminken hebben het ook heel druk gehad. Er liepen talloze 
prinsesjes en Spidermens rond.  



Dolle pret en drukte rond de zweefmolen en de terrassen waren de hele middag 
vol. Zeker als je een beetje uit de wind zat en ín de zon, was het heerlijk toeven 
en helemaal natuurlijk met een gratis kopje koffie of thee.  
 
Leuk om te weten:   
In totaal zijn er 1400 strippenkaarten uitgegeven; 
Is er 225 liter Oranje-limonade uitgedeeld; 
De liters koffie en thee waren niet aan te slepen; 
 
En zijn er 150 broodjes voor de vrijwilligers en medewerkers gesmeerd 
We hebben het nog niet kunnen nakijken maar dit is vast een record waarop wij trots mogen zijn. 

 
Tot slot willen wij nog vermelden dat hoewel de zon heerlijk scheen, het toch maar 11 graden was. 
Met af en toe enorme windvlagen was het toch niet overal even aangenaam, zeker als je stil moest 
zitten zoals de mensen van het schminken. Wij delen hierbij dan ook een grote PLUIM uit aan alle 
medewerkers en vrijwilligers die zich op deze Koningsdag hebben ingezet voor de kinderen in 
Transvaal en de omringende straten. 

 
Ook een grote PLUIM voor Corné en zijn 
medewerkers. Ondanks dat hij nog steeds 
chemokuren moet ondergaan waren hij en 
zijn team al vroeg weer hard aan het werk. 
Druk in de weer met de opbouw van de 
activiteiten en ook de hele dag konden wij op 
hem rekenen, dus ook met het afbouwen en 
opruimen: Heel erg bedankt Corné voor je 
inzet!! 

 
Koningsdag is onze eerste extra activiteit van 
dit jaar: er zullen er nog een aantal volgen. 
We hopen dat ze net zo succesvol zullen 
verlopen als Koningsdag en… hopelijk 
hebben we dan ook weer een Hopjes 
Zonnetje… 
 
Verslag Henneke 


