
 
 
 
 
 

 
Verslag van Koningsdag Wijkpark Transvaal 

op zaterdag 26 april 2014 
 

Op zaterdag 26 april was het dan zover, 
de eerste Koningsdagviering op het 
Wijkpark Transvaal. Natuurlijk wordt aan 
deze dag iets meer aandacht besteed, 
omdat het op het Wijkpark is, dit plein is 
het grootste plein, en om deze dag een 
Koninklijk tintje te geven. Op dit plein 
kunnen ook meer attracties staan, wat 
meer workshops, en optredens plaats 
vinden, eigenlijk van alles wat meer. 
 
Corné was al heel vroeg bezig met alles 

op te bouwen, terrasjes maken, kramen 
en stoelen neerzetten, de zweefmolen 
en alle springkussens  opzetten, tentjes 
neerzetten en nog veel meer. Een drukte 
van jawelste want op Koningsdag 
pakken we uit.  
 
We hadden deze dag ook een Zang & 
Rap groep, Fly Culture  zij gave het feest 
een vrolijke muziekale ondersteuning en 
de Antilliaanse dansgroep Chi Ku Cha 
gaven een dansdemonstraties,  

natuurlijk kon iedereen die daar zin in had 
meedansen. Daarnaast  was er een 
workshop Breakdance, gegeven door 
Carlos Rocha, een bekende naam onder de 
Breakdancers.  
Als straattheater waren er optredens van de 
Brass Culture Band en een optreden van 
de Paranten, van All Hands Together. Leuk 
als je deze vrolijk gekleurde mensen door 
de menigte zag lopen. Beide groepen 
hebben drie keer het Wijkpark rondgelopen. 
Kinderen en ouders vonden het prachtig. 
 
Bij alle attracties op het sportveld, stonden 
grote rijen wachtende kinderen, moeten er 



dan nog meer attracties bijkomen om die rijen kleiner te 
krijgen?  
Maar niet alleen bij het sportveld was het lang wachten 
ook bij alle luchtkussen en het schminken was het heel 
druk. Tegenwoordig hebben we veel kinderen die het 
leuk vinden om te mogen helpen met schminken. Maar 
gelukkig was onze Inge uit Limburg gekomen om ook 
een handje mee te helpen, zij was een hele tijd een 

vaste 
vrijwilligster. 
En Zulaika, 
wie kent 
haar niet, 
ze heeft 
ruim 3 jaar 
bij de Stichting Haagse Hopjes gewerkt met 
een Ooievaarsbaan, toen deze banen 
opgeheven werden moest Zulaika helaas 
weg. Veel kinderen kende haar nog en 
dachten dat ze weer terug was. Maar nee, dat 
is niet het geval.  

 
Bij het schminken genieten de ouders 
langs het hekje om te kijken hoe hun 
kinderen omgetoverd worden naar 
Spyderman, prinsesje, met een groen 
gezicht zijn ze De Hulk, maar vooral ook 
vlinders, spinnen of gewoon een 
Marokkaanse of Nederlands vlaggetje op 

je 
wang, 
alles 
kan bij het schminken. De kinderen zitten ook rustig te 
wachten tot ze aan de beurt zijn. 
 
De zweefmolen van Corné was voor het eerst bij ons 
aanwezig, deze heeft meer stoeltjes dan de andere, dan 
kunnen er meer kinderen in en is het wachten daardoor 
ietsje minder geworden. 
 
Nu  het weer wat mooier wordt kunnen we ook weer 
beginnen met 3 D kaarten maken, soms was de wind 
iets te hard en waaiden de kleine plaatjes van de tafel. 
Maar gelukkig waren er weer heel wat kinderen en 
moeders die een leuke 3 D kaart hebben gemaakt. 
 
Op het sportveld was er pannavoetbal, maar ook de 
Megastormbaan, meerdere luchtkussens aan elkaar 
vastgemaakt, dan kom je op een megastormbaan van 
ruim 30 meter lang. Je moet erg goed kunnen klimmen 
en je stevig vast kunnen houden om hier niet af te vallen. 



En mocht je er wel afvallen dan val je 
zacht. Een hele onderneming om 
hieraan mee te doen, er was in ieder 
geval heel veel belangstelling voor.	   
 
Ook een feestelijk luchtkussen is De 
Clown, een mooi groot luchtkussen 
waar ook behoorlijk in geklommen moet 
worden. Naast deze Clown stond de 
Supersurvivalbaan, ook deze baan is 
altijd heel populair. Op het gladiatoren 

kussen kunnen de kinderen in “gevecht” 
gaan met elkaar, zo moeten ze proberen 
om de ander van de poef af te slaan met 
een opblaas rol.  
 
De kraamspelletjes zijn niet weg te 
denken, altijd druk en altijd leuk, deze 
kunnen we alleen blijven organiseren als 
we genoeg vrijwilligers hebben en daar 
ontbreekt het soms wel aan. Ondanks 
veel inzet van onze kant komen er 
helaas  geen neiuwe vrijwilligers meer 
bij.  

 
Een rustpunt in het geheel is de Yoga voor 
kinderen, gegeven door een professionele 
Yoga lerares. Kinder genieten hier echt 
even van de rust. Heel leuk om te zien.  
 
Natuurlijk moeten al die mensen die bij 
alle attracties staan wat te drinken 
hebben, daarom rijdt er een “Koffiekar” 
rond, meestal gereden door buurtvrouw 
Co met Hennie onze vrijwilligsters, Lies en 
Abdel nemen het over en zetten koffie en 
thee, later gaat er ook limonade op de kar 
en wat broodjes. Omdat de mensen het zo 

druk hebben bij de activiteiten kunnen ze 
niet weggaan en op die manier 
verwennen wij onze medewerkers en 
vrijwilligers. Dit is wel het minste wat we 
kunnen doen als dank voor hun inzet. 
 
Meestal begin ik met het weer, nu zal ik 
maar een keertje mee eindigen, “het was 
prachtig weer”, lekkere temperatuur en 
droog de zon was er en af en toe een 
wolkje. Rest mij nog om iedereen die 
aan deze Koningsdag heeft meegewerkt 
hartelijk te bedanken.  



Niet in de laatste plaats de Stadsboerderij de Woelige Stal, waar Roderick en Sandra zo 
vriendelijk waren om de artiesten die voor ons kwamen optreden op te vangen. Ze zijn 
daar op een Koninklijke manier onthaald door Roderick en Sandra. Er was wel een 
afspraak gemaakt, ze mochten in de Boerderij geen muziek maken. En daar heeft 
iedereen zich aan gehouden. 
Ook iedereen bedankt voor hun optredens. Hierdoor is ons feest echt Koningsdag waardig 
geworden.  
 
Joke van den Boomen, 27 april 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


