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Voorwoord	  
 
Kunst	  en	  vliegwerk	  
We	  kunnen	  terug	  kijken	  op	  2012,	  	  als	  een	  jaar	  met	  weinig	  hulp	  van	  vrijwilligers	  op	  de	  
pleinen.	  Weinig	  extra	  handen	  dus	  om	  te	  helpen	  bij	  het	  uitlenen	  van	  het	  speelgoed.	  	  De	  
reguliere	  medewerkers	  van	  de	  Hopjes,	  in	  dienst	  bij	  Wijkbeheer	  waren	  wel	  aanwezig	  op	  
de	  pleinen.	  Met	  rustige	  dagen	  kan	  dat	  prima,	  maar	  als	  het	  drukker	  wordt	  dan	  is	  het	  heel	  
moeilijk,	  zeker	  op	  het	  Wijkpark	  Transvaal,	  	  het	  Kaapseplein	  en	  het	  Joubertplantsoen.	  	  
We	  hebben	  nog	  maar	  twee	  vaste	  vrijwilligers	  voor	  de	  uitleen,	  één	  daarvan	  staat	  nu	  op	  
het	  Wijkpark	  en	  de	  andere,	  2	  dagen	  op	  het	  Kaapseplein.	  Gelukkig	  kwam	  onze	  Zulaika,	  
oud	  medewerkster,	  	  vrijwilligerswerk	  doen,	  	  drie	  dagen	  per	  week	  op	  het	  
Joubertplantsoen	  bij	  Lies.	  	  Maar	  als	  het	  zomer	  is	  en	  vakantie,	  dan	  is	  het	  zeker	  op	  
bovengenoemde	  drie	  pleinen	  een	  gekkenhuis.	  	  Gelukkig	  zijn	  we	  de	  vakantieperiode	  goed	  
doorgekomen,	  	  mede	  dankzij	  de	  extra	  	  bijdrage	  van	  de	  Gemeente	  Den	  Haag,	  	  voor	  het	  
inhuren	  van	  uitzendkrachten.	  De	  uitzendkrachten	  	  hebben	  gestaan	  op	  het	  
Joubertplantsoen,	  het	  Kaapseplein	  en	  op	  het	  Wijkpark	  Transvaal.	  
Zelf	  hebben	  wij	  Set	  in	  Motion	  ingehuurd	  om	  op	  het	  Wijkpark	  het	  Hopje	  voor	  vier	  weken	  
met	  ruime	  openingstijden	  open	  te	  houden.	  Daarnaast	  heeft	  Set	  in	  Motion	  in	  de	  
vakantieperiode	  veel	  extra	  activiteiten	  georganiseerd.	  	  Op	  deze	  manier	  hebben	  wij	  alle	  
Hopjes	  in	  de	  vakantie	  open	  kunnen	  houden.	  Echt	  geweldig	  en	  dat	  moet	  ook,	  onze	  
kinderen	  hebben	  geen	  clubs,	  gaan	  voor	  een	  groot	  deel	  niet	  op	  vakantie	  en	  hebben	  geen	  
eigen	  speelgoed,	  of	  fietsjes.	  En	  als	  je	  dan	  6	  weken	  vrij	  van	  school	  bent	  en	  niets	  om	  	  
handen	  heb	  kan	  de	  verveling	  zomaar	  toeslaan.	  Helaas	  weten	  we	  ook	  dat	  deze	  verveling	  
kan	  omslaan	  in	  recreatief	  vandalisme.	  	  Op	  zich	  een	  mooi	  woord,	  	  maar	  mooi	  is	  dat	  
natuurlijk	  niet.	  	  Als	  voorzitter	  van	  de	  Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  heb	  ik	  dan	  ook	  
veel	  tijd	  en	  energie	  gestoken	  om	  de	  zomeropenstelling	  en	  de	  extra	  activiteiten	  te	  
realiseren.	  	  Natuurlijk	  hoef	  ik	  daar	  niets	  voor	  terug.	  Een	  lachend	  gezicht	  of	  een	  paar	  
glimmende	  kinderogen	  zijn	  deze	  inspanning	  meer	  dan	  waard.	  	  Een	  leuke	  vrijwilliger	  die	  
zijn	  of	  haar	  vrijentijd	  wil	  delen	  met	  de	  Hopjes	  stemt	  me	  vrolijk	  .	  Een	  extra	  
sponsorbijdrage	  van	  een	  sponsor	  die	  ziet	  dat	  de	  Hopjes	  geen	  overbodige	  luxe	  zijn	  daar	  
word	  ik	  blij	  van.	  Of	  nog	  mooier	  een	  nieuwe	  sponsor	  die	  het	  belang	  van	  de	  Hopjes	  ook	  
onderschrijft	  daar	  gaat	  mijn	  
hart	  van	  juichen.	  Allemaal	  
genoeg,	  genoeg	  waardering	  
voor	  mijn	  inzet.	  	  Maar	  een	  
koninklijke	  onderscheiding	  
was	  wel	  het	  laatste	  waar	  ik	  
aan	  dacht,	  als	  het	  om	  
waardering	  gaat.	  	  Maar	  op	  
een	  regenachtige	  zaterdag	  in	  
de	  maand	  november	  werd	  al	  
mijn	  inspanning	  toch	  op	  een	  
wel	  heel	  bijzondere	  manier	  
beloond	  namelijk	  met	  een	  
Lintje	  uit	  naam	  van	  de	  
Koninging.	  	  Ja,	  daar	  word	  ik	  
dan	  stil	  van.	  	  
	  
Joke van den Boomen 



Stichting Haagse Hopjes Transvaal  2012  Pagina 3 van 44 
 

Inhoudsopgave	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   pagina	  
Voorwoord	  ………………………………………………………………………………………...	   	  	  2	  
Inhoudsopgave	  …………………………………………………………………………………..	   	  	  3	  
Het	  bestuur	  en	  haar	  activiteiten	  ………………………………………………………….	   	  	  4	  
	  	  	  	  	  Vaste	  medewerkers………………………………………………………………………...	   	  	  4	  –	  5	  
	  	  	  	  	  Vrijwilligers	  ……………………………………………………………………………………	   	  	  6	  
	   Vrijwilligers	  uit	  de	  buurt	  …………………………………………………………..	   	  	  6	  
	   Vrouwen	  aan	  Zet	  (VAZ)	  ……………………………………………………………...	   	  	  6	  
	   Buurtvaders	  ……………………………………………………………………………..	   	  	  6	  
	   Maar	  2	  vrijwilligers	  bij	  de	  Hopjescontainers	  ……………………………...	   	  	  6	  
	   Haagse	  Hopjes	  verwent	  haar	  vrijwilligers	  ………………………………….	   	  	  7	  
	  	  	  	  	  Hopjescontainers,	  Hopjeshuisje	  en	  Hopmobiel	  …………………………………	   	  	  7	  
	  	  	  	  	  Sponsors	  …………………………………………………………………………………………	   	  	  7	  –	  8	  
	  	  	  	  	  Samenwerking	  met	  andere	  organisaties	  …………………………………………..	   	  	  8	  
	   Scholen	  …………………………………………………………………………………….	   	  	  8	  
	   Buurthuis	  Bario	  ………………………………………………………………………..	   	  	  8	  
	   Wijkbeheer	  Schilderswijk/Transvaal	  ………………………………………..	   	  	  9	  
	   Moonen	  ……………………………………………………………………………………	   	  	  9	  
	   Set	  in	  Motion	  ……………………………………………………………………………	   	  	  9	  –	  10	  
	   Streetsport	  ………………………………………………………………………………	   10	  
	   Leren	  Doen,	  20	  september	  2012	  ……………………………………………….	   10	  
	   Presentatie	  Young	  Tebodin,	  27	  september	  2012	  ………………………..	   10	  –	  11	  
Verslagen	  Bestuur	  2012	  
	  	  	  	  	  Sneeuwpret	  op	  het	  Wijkpark	  Transvaal	  3	  februari	  2012	  …………………..	   11	  
	  	  	  	  	  Helaas	  moesten	  wij	  afscheid	  van	  Yvonne	  nemen,	  2	  maart	  2012	  …………	   11	  –	  12	  
	  	  	  	  	  De	  lente	  is	  nu	  echt	  begonnen,	  21	  maart	  2012	  ……………………………………	   12	  –	  13	  	  	  
	  	  	  	  	  Bezorging	  nieuwe	  skelters	  voor	  de	  Hopjes,	  23	  maart	  2012	  ………………..	   13	  –	  14	  	  
	  	  	  	  	  Vakantie	  2012	  bij	  de	  Hopjes	  ……………………………………………………………..	   14	  –	  15	  –	  16	  
	  	  	  	  	  Hopjescontainer	  Anna	  Blamanplein	  –	  Brand	  en	  Renovatie	  …………………	   16	  –	  17	  	  
Verslagen	  activiteiten	  op	  de	  pleinen	  
	  	  	  	  	  Internationaal	  Kinderfeest	  voor	  de	  hele	  familie,	  18	  april	  2012	  ……………	   18	  –	  19	  	  
	  	  	  	  	  Een	  stralende	  Koninginnedag,	  30	  april	  2012	  ……………………………………...	   19	  –	  20	  –	  21	  	  
	  	  	  	  	  Familiedag	  Kaapseplein,	  30	  mei	  2012	  ………………………………………………..	   22	  –	  23	  	  
	  	  	  	  	  Laatste	  familiedag	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal,	  20	  juni	  2012	  …………………	   23	  –	  24	  	  
	  	  	  	  	  Herfstactiviteit	  met	  de	  Boerderij	  de	  Woelige	  Stal,	  17	  oktober	  2012	  ……	   24	  –	  25	  –	  26	  	  
	  	  	  	  	  13de	  Lampionnenoptocht	  door	  Transvaal,	  31	  oktober	  2012	  ……………….	   26	  –	  27	  –	  28	  	  
	  	  	  	  	  Verslag	  Sint	  Nicolaasfeest	  in	  Sporthal	  Transvaal,	  5	  december	  2012	  ……	   29	  –	  30	  –	  31	  	  
BIJLAGEN:	  
Balans	  per	  31	  december	  2012	  ………………………………………………………………	   32	  
Begroting	  Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  2014	  ……………………………….	   33	  
Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  werd	  in	  2012	  gesteund	  door:	  …………..	   34	  
Ontstaansgeschiedenis	  Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  ……………………	   35	  –	  36	  –	  37	  	  
Overzicht	  Haagse	  Hopjes,	  Exploitatie	  en	  Beheer	  2012	  ……………………………	   38	  
Informatie	  voor	  ouders/verzorgers	  en	  belangstellenden	  ……………………….	   39	  –	  40	  	  
De	  Pleinregels	  ………………………………………………………………………………………	   41	  
Aanvraagformulier	  lidmaatschap	  ………………………………………………………….	   42	  
	   	  
 



Stichting Haagse Hopjes Transvaal  2012  Pagina 4 van 44 
 

Het	  bestuur	  en	  haar	  activiteiten	  
	  
Het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  Haagse	  Hopjes	  
Transvaal	  heeft	  de	  volgende	  samenstelling:	  

 Joke	  van	  den	  Boomen,	  voorzitter	  
 Natascha	  Kok,	  secretaris	  
 Grad	  Sissingh,	  penningmeester	  financieel	  
adviseur	  
 Kees	  te	  Gussinklo,	  bestuurslid	  

	  
Verder	  wordt	  het	  bestuur	  ondersteund	  door:	  

 Ed	  de	  Bruyn,	  fotografie,	  film	  en	  webmaster	  
 Roel	  Wijnants,	  fotografie	  
 Corrie	  Leenheer	  
 Cobie	  de	  Nie	  
 Annie	  Charité	  
 Peggy	  van	  Lierop	  

	  
Het	  Bestuur	  heeft	  zich	  vooral	  bezich	  gehouden	  met:	  	  

 Het	  openhouden	  van	  de	  Hopjes	  op	  de	  afgesproken	  tijden	  en	  in	  de	  zomervakantie;	  
 Het	  op	  orde	  houden	  van	  de	  administratie	  en	  financiën	  ;	  
 Het	  behouden	  van	  vaste	  medewerkers	  en	  werven	  van	  nieuwe	  vrijwilligers;	  
 Het	  behouden	  en	  vinden	  van	  nieuwe	  sponsors;	  
 Overleg	  met	  gemeente	  en	  zakelijke	  relatie	  	  van	  de	  Stichting	  Haagse	  Hopjes;	  	  
 Het	  organiseren	  van	  de	  pleinfeesten;	  
 Maatschappelijke	  stages.	  
	  

	  
De	  Stichting	  heeft	  ook	  taken	  niet	  meer	  gedaan.	  Deze	  taken	  zijn	  o.a	  :	  	  

 Het	  ondersteunen	  van	  basisscholen	  bij	  het	  fietsverkeersexamen	  ;	  	  
 Het	  bieden	  van	  stageplaatsen	  MBO	  alle	  niveau’s	  en	  HBO.	  	  

	  
	  
Vaste	  medewerkers	  Haagse	  Hopjes	  
	  
Even	  voorstellen:	  de	  medewerkers	  van	  de	  Hopjes,	  	  
23	  maart	  2012	  	  
De	  Stichting	  Haagse	  Hopjes	  heeft	  6	  vaste	  medewerkers	  
die	  al	  jaren,	  sommige	  al	  	  
13	  jaar,	  werken	  bij	  de	  Stichting	  Haagse	  Hopjes	  
Transvaal.	  	  In	  het	  verleden	  stonden	  er	  	  
2	  of	  3	  mensen	  op	  een	  plein.	  Nu	  met	  de	  bezuinigingen	  is	  
dat	  drastisch	  verminderd.	  Het	  medewerkersbestand	  is	  
alleen	  maar	  omlaag	  gegaan	  terwijl	  het	  aantal	  kinderen	  
dat	  lid	  is	  van	  de	  Stichting	  alleen	  maar	  groter	  wordt.	  	  
Ondanks	  de	  vele	  oproepen	  voor	  vrijwilligers	  is	  het	  tot	  
op	  heden	  nog	  niet	  gelukt	  nieuwe	  vrijwilligers	  te	  werven.	  
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Affiches,	  flyers,	  advertenties,	  aandacht	  in	  de	  pers,	  uitzendingen	  op	  TV-‐west	  (en	  in	  april	  
op	  TV	  bij	  de	  VPRO)	  heeft	  er	  niet	  toe	  geleid	  dat	  ons	  vrijwilligers	  bestand	  uitgebreid	  is.	  	  
Mensen	  in	  de	  bijstand	  mogen	  niet	  werken	  en	  als	  je	  een	  WW	  uitkering	  ontvangt	  al	  
helemaal	  niet.	  De	  twee	  mensen	  die	  bij	  ons	  werkte	  van	  de	  Sociale	  werkplaats	  Haeghe	  
groep,	  zijn	  bij	  ons	  weggehaald,	  dit	  omdat	  wij	  geen	  €	  1000,-‐-‐	  kunnen	  betalen	  per	  persoon	  
per	  maand,	  dit	  noem	  ik	  nog	  eens	  Sociaal.	  	  
In	  ieder	  geval	  moeten	  deze	  5	  mensen	  ruim	  9000	  kinderen	  bezig	  houden,	  en	  de	  ouders	  
van	  deze	  kinderen	  te	  woord	  staan.	  	  Ook	  moet	  er	  toezicht	  gehouden	  worden	  op	  de	  
pleinen	  en	  tijdens	  het	  spelen	  met	  onze	  spellen.	  Daarnaast	  moeten	  ze	  op	  de	  wc	  letten	  
waar	  de	  kinderen	  gebruik	  van	  maken	  op	  het	  Wijkpark	  Transvaal.	  

	  
	  
V.l.n.r.:	  Hassan,	  hij	  werkt	  op	  het	  Anna	  Blamanplein,	  Abdel,	  hij	  werkt	  op	  het	  Wijkpark	  
Transvaal,	  Abdel	  kan	  goed	  tegen	  de	  drukte,	  maar	  ook	  hij	  kan	  absoluut	  niet	  overal	  op	  
letten	  en	  zeker	  niet	  alleen	  staan.	  	  Mimoun,	  hij	  werkt	  op	  het	  Kaapseplein,	  na	  het	  
Wijkpark,	  het	  drukste	  plein,	  hij	  zal	  het	  m.i.v.	  1	  april	  ook	  alleen	  moeten	  doen,	  dit	  gaat	  met	  
drukke	  dagen	  niet	  lukken!	  Lies,	  zij	  werkt	  al	  13	  jaar	  bij	  de	  Stichting	  en	  staat	  ook	  alleen	  op	  
het	  Joubertplantsoen,	  gelukkig	  met	  hulp	  van	  wat	  ouders.	  Mimoun,	  hij	  werkt	  op	  het	  Ruth	  
Firstplein	  en	  staat	  alleen,	  dit	  is	  voor	  hem	  zwaar.	  
	  
Wie	  komt	  onze	  mensen	  helpen	  met	  het	  uitlenen	  van	  speelgoed?	  
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Vrijwilligers	  	  

Vrijwilligers	  uit	  de	  buurt	  
De	  stichting	  kan	  niet	  zonder	  vrijwilligers.	  	  Zo	  bestaat	  het	  
bestuur	  uit	  vrijwilligers,	  maar	  ook	  vrijwilligers	  die	  zich	  
inzetten	  bij	  de	  Hopjescontainers,	  	  bij	  pleinactiviteiten	  en	  
wijkactiviteiten.	  Al	  deze	  zaken	  worden	  gedaan	  met	  zo’n	  
130	  vrijwilligers.	  Dit	  zijn	  buurtbewoners,	  jongeren	  die	  
vroeger	  lid	  waren	  van	  de	  Hopjes,	  maar	  ook	  vrijwilligers	  
van	  organisaties	  uit	  de	  buurt.	  
De	  volgende	  organisaties	  zijn	  als	  vrijwilliger	  betrokken	  
bij	  de	  activiteiten.	  
	  
Vrouwen	  aan	  Zet	  (VAZ)	  
Nederlands-‐Marokkaanse	  vrouwen	  die	  ondersteunen	  
bij	  de	  spellen	  en	  activiteiten	  op	  de	  pleinfeesten	  bieden.	  
Hun	  oudere	  kinderen	  nemen	  een	  voorbeeld	  aan	  hun	  	  
moeders	  en	  als	  het	  nodig	  is	  kunnen	  we	  die	  ook	  inzetten	  
bij	  de	  spellen	  en	  activiteiten.	  
	   	  
Buurtvaders	  
Een	  groep	  Nederlands-‐Marokkaanse	  mannen	  die	  zich	  
vooral	  bezighouden	  met	  toezichthouden	  bij	  de	  
wijkactiviteiten	  zoals	  Lampionnenoptocht	  en	  	  
Sinterklaasfeest,	  maar	  in	  2012	  is	  het	  regelmatig	  	  
voorgekomen	  dat	  de	  buurtvaders	  niet	  alleen	  toezicht	  
hielden	  maar	  ook	  zeer	  actief	  meewerkte	  aan	  de	  extra	  
activiteiten	  op	  de	  pleinen.	  
Wel	  waren	  de	  heren	  in	  2012	  moeilijk	  te	  bereiken,	  
dat	  komt	  omdat	  hun	  voorzitter	  ziek	  was.	  Gelukkig	  	  
is	  hij	  weer	  beter	  dus	  hopen	  wij	  dat	  het	  in	  2013	  beter	  	  
zal	  gaan.	  	  
	   	  
Maar	  2	  vrijwilligers	  bij	  de	  Hopjescontainers	  
De	  Stichting	  kan	  al	  jaren	  genieten	  van	  twee	  vrijwilligers	  
Fatima	  die	  overal	  inzetbaar	  is	  waar	  het	  nodig	  is	  en	  Faris	  
die	  al	  jaren	  helpt	  op	  het	  Anna	  Blamanplein.	  Deze	  
mensen	  zijn	  pareltjes	  uit	  de	  wijk	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  
de	  Stichting.	  Incidenteel	  kan	  de	  stichting	  genieten	  van	  
vrijwilligers	  die	  via	  organisaties	  voor	  een	  aantal	  uren	  of	  
dagen	  de	  stichting	  ondersteund.	  Dit	  zijn	  vooral	  VMBO	  
scholieren.	  Doordat	  de	  Stichting	  de	  containers	  openstelt	  
na	  schooluren	  is	  het	  voor	  veel	  mensen	  moeilijk	  om	  als	  
vrijwilliger	  te	  helpen	  op	  de	  container.	  Het	  is	  voor	  de	  
Stichting	  niet	  mogelijk	  om	  de	  openstelling	  van	  de	  
containers,	  huisje	  en	  mobiel	  volledig	  door	  vrijwilligers	  
te	  laten	  doen.	  We	  hebben	  medewerkers	  in	  loondienst	  
dan	  ook	  hard	  nodig	  om	  de	  continuiteit	  te	  kunnen	  
waarborgen.	  	  
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Haagse	  Hopjes	  verwent	  haar	  vrijwilligers	  
Het	  harde	  werken	  in	  hitte,	  kou,	  regen,	  hagel	  of	  storm	  
wordt	  één	  keer	  per	  jaar	  door	  Joke	  van	  den	  Boomen	  
beloond	  met	  een	  dinertje	  voor	  al	  haar	  vrijwilligers,	  zelfs	  
in	  deze	  crisistijd.	  Het	  is	  al	  bijna	  traditie	  dat	  Joke	  tussen	  
Sinterklaas	  en	  Kerst	  haar	  mensen	  mee	  neemt	  om	  
gezellig	  te	  gaan	  wokken.	  Dit	  jaar	  was	  (gelukkig)	  géén	  
uitzondering.	  Het	  was	  weer	  smullen	  geblazen	  en	  
ontzettend	  gezellig.	  Het	  leuke	  van	  dit	  jaarlijkse	  etentje	  
is	  dat	  de	  vrijwilligers	  van	  de	  verschillende	  pleinen	  
elkaar	  in	  een	  ontspannen	  sfeer	  leren	  kennen	  en	  hun	  
ervaringen	  op	  de	  diverse	  pleinen	  kunnen	  delen.	  Daar	  
ontstaan	  soms	  goede	  en	  leuke	  ideeën	  door.	  Gewoon	  het	  
praten	  en	  overleggen	  in	  een	  heel	  andere	  atmosfeer.	  
Even	  geen	  stress,	  even	  geen	  kinderen	  die	  aandacht	  
vragen	  maar	  gewoon	  wat	  interesse	  in	  elkaar	  en	  voor	  
elkaar	  en	  vooral	  in	  het	  werk	  van	  elkaar.	  Joke	  kan	  wel	  
eens	  wat	  streng	  overkomen	  zegt	  men.	  Maar,	  alles	  moet	  
nu	  eenmaal	  wél	  in	  goede	  banen	  geleid	  worden	  en	  tja,	  er	  
kan	  er	  maar	  één	  de	  kapitein	  op	  het	  Haagse	  Hopjes	  schip	  
zijn.	  Dit	  jaarlijkse	  etentje	  bewijst	  maar	  weer	  eens	  dat	  
haar	  hart	  groot	  is	  en	  op	  de	  goede	  plek	  zit	  en	  dat	  al	  het	  
werk	  van	  de	  vrijwilligers	  zéér	  gewaardeerd	  wordt.	  	  

Hopjescontainers,	  Hopjeshuisje	  en	  
Hopmobiel	  
De	  containers	  staan	  in	  Transvaal	  op	  het	  
Joubertplantsoen,	  Ruth	  Firstplein,	  Kaapseplein	  en	  Anna	  
Blamanplein.	  Het	  Hopjeshuis	  staat	  op	  het	  Wijkpark	  
Transvaal	  en	  de	  Hopmobiel	  heeft	  zijn	  halte	  drie	  keer	  in	  
de	  week	  op	  het	  Stellenboschplein.	  	  De	  Hopjes	  worden	  
bezocht	  door	  kinderen	  uit	  Transvaal	  en	  naastgelegen	  
wijken,	  maar	  ook	  door	  neefjes	  en	  nichtjes	  van	  de	  
kinderen	  die	  in	  Transvaal	  wonen.	  	  
Aantal	  kinderen	  die	  lid	  zijn	  in	  2012:	  ruim	  9000	  
 
Sponsors	  
De	  sponsors	  die	  in	  2012	  een	  bijdrage	  hebben	  geleverd	  
zijn:	  
	  

 Fonds	  1818	  tot	  nut	  van	  het	  algemeen	  
 Vestia	  Den	  Haag	  Zuid-‐Oost	  
 Stichting	  Madurodam	  Steunfonds	  
 Staedion	  Wonen	  
 Gemeente	  Den	  Haag	  
 Stichting	  Het	  Oude	  Koetshuis/Willem	  van	  Heckfonds	  
 Fundatie	  v.d.	  Santheuvel,	  Sobbe	  
 Com.	  bijzondere	  bijdrage	  van	  de	  zusters	  van	  de	  Heilige	  

	   Familie	  te	  Neerbosch	  
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 Erna	  Willard	  	  
 Voetbalblad	  Elf	  (Voetballen)	  
 Fietsenwinkel	  Astanco	  

	  

Samenwerking	  met	  andere	  organisaties	  

Scholen	  
De	  stichting	  heeft	  een	  goede	  samenwerking	  met	  de	  
scholen	  in	  de	  omgeving.	  De	  Hopjescontainers	  zijn	  na	  
schooltijd	  open	  voor	  de	  naschoolse	  opvang	  welke	  wordt	  
aangeboden	  door	  de	  basisscholen.	  De	  leidsters	  zijn	  wel	  
zelf	  verantwoordelijk	  voor	  het	  handelen	  en	  gedrag	  van	  
hun	  kinderen.	  
	  
We	  bieden	  maatschappelijke	  stages	  voor	  het	  alle	  
middelbaar	  onderwijs	  en	  HBO.	  Helaas	  hebben	  door	  het	  
wegvallen	  van	  de	  administratief	  medewerkster	  aan	  het	  
begin	  van	  het	  verslagjaar.	  Deze	  stageplekken	  voor	  alle	  MBO	  niveau’s	  moeten	  laten	  
vervallen.	  Alleen	  konden	  de	  maatschappelijke	  stages	  op	  kleine	  schaal	  doorgaan.	  De	  
Stichting	  heeft	  haar	  deelname	  bij	  Calibris	  tijdelijk	  moeten	  stopgezet.	  
Het	  in	  2010	  gestarte	  project	  met	  de	  Einder	  school	  voor	  vakopleidingen	  is	  gestopt.	  Het	  
idee	  was	  om	  de	  leerlingen	  fietsen	  en	  skelters	  te	  laten	  repareren.	  Het	  project	  is	  gestrand	  
omdat	  het	  niet	  mogelijk	  was	  vervoer	  te	  regelen	  om	  de	  fietsen	  en	  skelters	  van	  en	  naar	  de	  
Hopjes	  en	  de	  school	  te	  vervoeren.	  Wel	  heeft	  een	  afdeling	  van	  de	  Einder	  dat	  huisvest	  aan	  
de	  Schalk	  Burgerstraat	  in	  2012	  wel	  meegedaan	  met	  het	  begeleiden	  van	  de	  
Lampionnenoptocht.	  Bravo!	  
	  
Het	  in	  2009	  gestarte	  project	  met	  de	  Paul	  Krugerschool	  om	  op	  de	  fietsen	  van	  de	  stichting	  
te	  oefenen	  en	  het	  fietsverkeersexamen	  af	  te	  leggen	  is	  gestopt	  omdat	  door	  het	  vertrek	  
van	  de	  Ooievaarsmedewerkers	  op	  het	  Wijkpark	  er	  geen	  tijd	  meer	  is	  om	  dit	  project	  te	  
ondersteunen	  als	  stichting.	  De	  Ooievaarsmedewerkers	  zorgde	  voor	  de	  openstelling	  
naast	  de	  regulieren	  tijden	  en	  deze	  medewerkers	  zijn	  nu	  allemaal	  weg.	  	  
De	  basisscholen	  in	  de	  wijk	  Transvaal	  doen	  enthousiast	  mee	  met	  de	  Lampionnenoptocht	  
die	  jaarlijks	  door	  de	  stichting	  wordt	  georganiseerd.	  
	  
Buurthuis	  Bario	  
Al	  sinds	  de	  start	  van	  de	  activiteiten	  in	  1997	  doet	  Bario	  
mee	  op	  het	  Joubertplantsoen	  met	  het	  Internationale	  
Kinderfeest,	  	  het	  hoort	  er	  gewoon	  bij.	  Bario	  verzorgt	  
dan	  meestal	  de	  creatieve	  activiteiten	  zoals	  bekers	  
verven,	  	  armbandjes	  maken,	  beschuitjes	  versieren	  en	  
nog	  veel	  meer.	  Ook	  in	  2012	  waren	  ze	  ruim	  aanwezig.	  
Ook	  doet	  Bario	  altijd	  vol	  enthousiasme	  mee	  aan	  de	  
Lampionnenoptocht	  van	  de	  Stichting.	  De	  kinderen	  en	  de	  
begeleiding	  waren	  heel	  mooi	  verkleed	  ze	  	  zagen	  er	  
prachtig	  uit.	  Dit	  geeft	  onze	  Lampionnenoptocht	  wel	  iets	  
speciaals.	  
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Wijkbeheer	  Schilderswijk/Transvaal	  
Bij	  Wijkbeheer	  zijn	  onze	  vaste	  medewerkers	  ondergebracht.	  Wijkbeheer	  is	  dus	  wettelijk	  
de	  werkgever	  van	  onze	  Hopjesmensen,	  maar	  in	  de	  praktijk	  is	  het	  de	  Stichting	  Haagse	  
Hopjes	  die	  de	  mensen	  aanstuurt.	  Hierover	  zijn	  in	  het	  verleden	  hele	  goede	  afspraken	  
gemaakt	  tussen	  de	  directeur	  van	  Wijkbeheer	  Minouch	  Abee	  en	  de	  voorzitter	  van	  de	  
Stichting	  Haagse	  Hopjes,	  Joke	  van	  den	  Boomen.	  Echter	  eind	  2012	  kwam	  aan	  deze	  prima	  
constructie	  een	  einde.	  Doordat	  Wijkbeheer	  geen	  werk	  meer	  kreeg	  van	  de	  Gemeente	  	  	  
Den	  Haag,	  	  moesten	  alle	  mensen	  die	  bij	  Wijkbeheer	  werkzaam	  waren	  ontslagen	  worden.	  
Ook	  de	  mensen	  waar	  wij	  heel	  nauw	  mee	  samenwerkte,	  
zoals	  Corné	  Leenheer	  en	  Mammar	  el	  Jabli.	  Omdat	  ons	  
personeel	  ook	  bij	  Wijkbeheer	  is	  ondergebracht	  moeten	  
wij	  	  op	  zoek	  naar	  een	  oplossing	  om	  	  ons	  personeel	  bij	  
een	  andere	  organisatie	  onder	  te	  	  
Brengen.	  Wij	  betreuren	  het	  ten	  zeerste,	  dat	  er	  aan	  de	  
samenwerking	  met	  Wijkbeheer	  een	  einde	  moest	  komen.	  	  
In	  de	  loop	  der	  jaren	  heeft	  Wijkbeheer	  heel	  wat	  	  
opgebouwd	  in	  Transvaal	  en	  de	  Schilderswijk.	  De	  	  
samenwerking	  met	  bewoners	  is	  prima,	  we	  hebben	  een	  	  
sociaal	  Restaurant	  “De	  Vetthe	  Reijgar”,	  mensen	  van	  het	  	  
High	  Clean	  traject	  kregen	  woonruimte	  boven	  De	  Vette	  	  
Reiger	  voor	  hun	  werkzaamheden	  in	  de	  wijk.	  Naar	  mijn	  
mening	  gooit	  de	  Gemeente	  Den	  Haag	  hier	  vele	  
opgebouwde	  goodwill	  en	  projecten	  weg.	  Wijkbeheer	  
was	  niet	  alleen	  een	  bedrijf	  die	  schoonmaakwerk-‐
zaamheden	  verrichte.	  Wijkbeheer	  leverde	  ook	  vaak	  
hand	  en	  stan	  diensten	  aan	  organisaties	  in	  de	  Wijk.	  We	  
zullen	  de	  mensen	  zeker	  missen	  en	  willen	  hen	  dan	  ook	  
heel	  hartelijk	  danken	  voor	  de	  inzet	  voor	  de	  Stichting	  
Haagse	  Hopjes	  Transvaal.	  
	  
Moonen	  
Al	  heel	  wat	  jaren	  is	  Attractieverhuur	  Moonen	  een	  
trouwe	  	  
leveranciers	  van	  sportevenementen	  en	  
behendigheidsspelletjes,	  maar	  ook	  van	  draaimolens,	  
Quadbaan,	  formule	  1	  baan	  en	  nog	  veel	  meer.	  Naast	  de	  
luchtkussens	  is	  het	  toch	  wel	  leuk	  als	  wij	  van	  deze	  
mensen	  evenementen	  kunnen	  huren.	  Hopelijk	  houden	  
wij	  nog	  steeds	  sponsors	  die	  geld	  willen	  geven	  voor	  deze	  
activiteiten.	  	  
	  
Set	  in	  Motion	  
Sinds	  	  het	  verdwijnen	  van	  Haag	  Sportief	  is	  Set	  in	  Motion	  
actief	  binnen	  de	  Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal.	  Wij	  
zijn	  erg	  tevreden	  over	  Set	  in	  Motion,	  de	  mensen	  zijn	  
betrouwbaar	  en	  vooral	  professioneel	  wat	  wij	  eigenlijk	  
het	  belangrijkste	  vinden. 	  
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Al	  twee	  jaar	  hebben	  wij	  Set	  in	  Motion	  ingehuurd	  om	  ons	  
Hopje	  op	  het	  Wijkpark	  Transvaal	  open	  te	  houden	  in	  de	  
zomervakantie.	  Dit	  levert	  voor	  onze	  voorzitter	  ook	  een	  
paar	  rustige	  weken	  op,	  de	  mensen	  weten	  precies	  wat	  ze	  
moeten	  doen,	  het	  speelgoed	  wordt	  onderhouden	  en	  het	  
Hopje	  wordt	  schoongemaakt.	  Ze	  kennen	  de	  kinderen	  
erg	  goed	  omdat	  een	  aantal	  van	  deze	  mensen	  op	  de	  
scholen	  werken	  waar	  de	  kinderen	  zitten.	  Hopelijk	  
kunnen	  wij	  nog	  lang	  een	  beroep	  op	  ze	  doen.	  
	  
Streetsport	  	  
(Sportkrachten	  vanuit	  de	  GemeenteD.H.)	  
In	  2012	  heeft	  Streetsport	  één	  keer	  meegedaan	  met	  onze	  
activiteiten.	  
	  
Leren	  Doen,	  20	  september	  2012	  
Hier	  kunnen	  jongeren	  onder	  begeleiding	  van	  
professionals	  leren	  lassen	  of	  andere	  
metaalbewerkingstechnieken	  onder	  de	  knie	  krijgen.	  Je	  
ziet	  het	  project	  groeien. 	  
Omdat	  iedere	  start	  moeilijk	  is	  duurde	  het	  even	  voor	  wij	  
aan	  de	  beurt	  waren. 	  
Eind	  dit	  jaar	  heeft	  Sander,	  de	  directeur	  van	  Leren	  Doen,	  
bij	  ons	  de	  eerste	  skelters	  opgehaald	  om	  er	  iets	  moois	  
van	  te	  maken.	  Begin	  2013	  zullen	  deze	  op	  een	  leuke	  
manier	  gepresenteerd	  worden.	  
Wij	  hopen	  dat	  deze	  samenwerking	  nog	  heel	  lang	  mag	  
blijven,	  we	  hebben	  klussen	  genoeg.	  En	  mochten	  wij	  iets	  
voor	  Leren	  Doen	  kunnen	  doen?	  Dan	  zijn	  wij	  daar	  gaarne	  
toe	  bereid.	  
Let	  op	  in	  2013,	  op	  de	  website	  voor	  de	  presentatie	  van	  
de	  eerste	  opgeknapte	  skelter	  door	  Leren	  Doen.	  
	  
Presentatie	  Young	  Tebodin,	  27	  september	  2012	  
N.a.v.	  een	  gewonnen	  prijs	  	  door	  de	  Haagse	  Hopjes	  
Transvaal	  zijn	  in	  2011	  en	  2012	  door	  drie	  organisaties,	  
te	  weten:	  Young	  Tebodin,	  Lion	  Consulting	  en	  Linda	  
Frietman	  van	  de	  Slinger,	  	  samen	  met	  de	  Haagse	  Hopjes	  
een	  aantal	  bijeenkomsten	  geweest.	  Deze	  hadden	  tot	  
doel	  om	  met	  de	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  te	  bekijken	  of	  
er	  een	  mogelijkheid	  bestaat	  om	  de	  Haagse	  Hopjes	  op	  
een	  andere	  en	  gezondere	  manier	  in	  stand	  te	  houden,	  
waarbij	  ook	  andere	  inkomsten	  dan	  subsidie	  een	  rol	  
kunnen	  spelen.	  
Er	  is	  gekeken	  naar	  de	  huidige	  bedrijfsvoering,	  de	  
financieringsbron	  en	  last	  but	  not	  least	  de	  personele	  
bezetting	  van	  de	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal. 	  
Hierop	  heeft	  het	  drietal	  een	  ondernemingsplan,	  tevens	  
reorganisatieplan	  opgesteld.	  Dit	  plan	  is	  eerst	  besproken	  
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met	  het	  bestuur	  van	  de	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  en	  in	  
een	  later	  stadium	  met	  de	  gemeentelijke	  vertegen-‐
woordiger.	  	  
De	  financiering	  van	  de	  personele	  lasten	  (het	  grootste	  
bestanddeel	  van	  de	  totale	  subsidie)	  laat	  niet	  makkelijk	  
toe	  dat	  er	  op	  korte	  termijn	  gekwalificeerd	  personeel	  kan	  
worden	  ingezet.	  Het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  Haagse	  
Hopjes	  had	  hoge	  verwachtingen	  van	  deze	  constructies.	  
Door	  de	  aankondiging	  van	  wijziging	  van	  werkgeverschap	  
van	  de	  Haagse	  Hopjesmedewerkers	  is	  dit	  plan	  even	  "op	  
de	  plank"	  komen	  te	  liggen	  in	  afwachting	  van	  de	  nieuwe	  
ontwikkelingen.	  	  
	  
	  
Verslagen	  Bestuur	  2012	  
	  
Sneeuwpret	  op	  het	  Wijkpark	  Transvaal,	  3	  februari	  2012.	  
	  
Op	  3	  februari	  hoorde	  je	  het	  al	  over	  de	  radio	  en	  zag	  je	  het	  	  
op	  tv.	  “WEERALARM”.	  Mensen	  moesten	  zelfs	  binnen	  
blijven.	  Volgens	  mij	  geldt	  dat	  toch	  alleen	  als	  je	  gebruik	  
moet	  maken	  van	  (het	  openbaar)	  vervoer.	  Hier	  in	  de	  Wijk	  
Transvaal	  weten	  de	  kinderen	  er	  wel	  raad	  mee.	  Ze	  gaan	  
naar	  de	  Hopjespleinen,	  al	  is	  het	  maar	  voor	  één	  uurtje.	  
Bij	  de	  Hopjespleinen	  zijn	  in	  ieder	  geval	  sleetjes	  of	  wordt	  
er	  gebouwd	  aan	  een	  sneeuwpop.	  Vroeger	  noemde	  met	  
dit	  “SNEEUWPRET”,	  maar	  nu	  heet	  het	  weeralarm.	  
Het	  was	  die	  dag	  erg	  koud	  maar	  toch	  waren	  er	  op	  alle	  5	  
de	  pleinen	  kinderen	  gekomen	  om	  te	  sleeën.	  Ik	  had	  dus	  
ook	  speciaal	  nieuwe	  sleetjes	  laten	  komen	  want	  het	  
waren	  toch	  meer	  kinderen	  dan	  ik	  dacht.	  Kijkt	  u	  maar	  	  
eens	  naar	  de	  foto’s,	  ik	  noem	  het	  in	  ieder	  geval	  gewoon	  	  
“Sneeuwpret”.	  
	  
Helaas	  moesten	  wij	  afscheid	  van	  Yvonne	  nemen,	  2	  maart	  2012	  
	  
Nadat	  onze	  ID-‐medewerkers	  en	  Ooievaarsmedewerkers	  
bij	  ons	  vertrokken	  waren	  vanwege	  de	  bezuinigingen	  
konden	  wij	  gelukkig	  via	  de	  Sociale	  Werkplaats,	  Haeghe	  
Groep	  mensen	  inhuren,	  die	  voor	  een	  redelijk	  bedrag	  bij	  
ons	  kwamen	  werken.	  	  	  
Zo	  kwam	  Yvonne	  bij	  ons	  werken	  op	  het	  Wijkpark	  
Transvaal,	  natuurlijk	  was	  het	  voor	  haar	  ook	  wennen	  
maar	  Yvonne	  ontpopte	  zich	  als	  een	  goede	  medewerkster,	  
met	  name	  haar	  goede	  inzet	  tijdens	  de	  uitleen	  van	  
speelgoed,	  ze	  sprak	  de	  kinderen	  en	  ouders	  aan	  op	  hun	  
gedrag,	  ze	  liep	  regelmatig	  het	  Wijkpark	  rond	  om	  te	  
kijken	  of	  alles	  wel	  in	  orde	  was.	  Yvonne	  was	  de	  enige	  die	  
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dit	  kon	  doen.	  Vaak	  deed	  ze	  spelletjes	  met	  de	  kinderen,	  
zoals	  het	  grote	  mens	  erg	  je	  niet	  spel	  dat	  op	  de	  vloer	  
geschilderd	  is. 	  
Maar	  ook	  het	  zetten	  van	  koffie	  en	  thee,	  het	  opruimen,	  en	  
de	  nodige	  boodschappen	  doen,	  waren	  taken	  die	  aan	  haar	  
waren	  toevertrouwd.	  De	  kinderen	  op	  het	  plein	  vragen	  
regelmatig	  waar	  Yvonne	  is,	  ze	  missen	  haar.	  Yvonne	  was	  
er	  immers	  altijd	  als	  eerste.	  Het	  eerste	  aanspreekpunt	  
voor	  kinderen	  die	  uit	  school	  komen.	  
Wij	  wensen	  Yvonne	  een	  hele	  prettige	  tijd	  in	  haar	  nieuwe	  
baan.	  	  En	  we	  hopen	  dat	  ze	  ons	  nog	  eens	  komt	  bezoeken.	  
Yvonne,	  hartelijk	  dank	  voor	  je	  inzet.	  
	  
	  
De	  Lente	  is	  nu	  echt	  begonnen,	  21	  maart	  2012	  
	  
En	  daar	  hebben	  we	  allemaal	  heel	  veel	  behoefte	  aan:	  Zon,	  
zon	  en	  nog	  eens	  zon,	  	  even	  lekker	  op	  een	  bankje	  of	  
terrasje.	  Je	  ogen	  dicht	  en	  even	  die	  warmtebron	  van	  de	  
zon	  op	  je	  gezicht	  laten	  schijnen.	  Je	  voelt	  de	  warmte	  door	  
je	  hele	  lijf,	  heerlijk.	  In	  de	  boerderij	  hoor	  je	  het	  kalf	  en	  de	  
koe,	  het	  lijkt	  wel	  of	  ze	  zingen.	  Alle	  beesten	  mogen	  weer	  
naar	  buiten	  en	  ook	  zij	  genieten	  van	  de	  zon.	  Ook	  kan	  je	  
het	  zien	  op	  het	  Wijkpark,	  alle	  moeders,	  oma’s,	  vaders	  
enz.	  komen	  naar	  buiten,	  sommige	  mensen	  heb	  ik	  de	  hele	  
winter	  niet	  gezien,	  volgens	  mij	  houden	  sommige	  mensen	  
in	  deze	  wijk	  een	  winterslaapje.	  Vooral	  de	  oudere	  
jongeren,	  maar	  ook	  die	  zijn	  alweer	  ontwaakt.	  Zittend	  op	  
de	  bankjes,	  lekker	  zonnebloem	  pitjes	  eten	  en	  genieten	  
van	  spelende	  kinderen	  en	  de	  zon. 	  
Vooral	  nu	  de	  lente	  echt	  is	  begonnen	  en	  het	  dus	  op	  alle	  
pleinen	  heel	  druk	  is,	  merk	  je	  weer	  dat	  het	  onmogelijk	  is	  
voor	  de	  hopjesmedewerkers	  om	  alleen	  op	  een	  plein	  	  
staan.	  
Het	  Kaapseplein:	  onze	  medewerker	  daar	  is	  bijna	  
overspannen,	  ouders	  bellen	  boos	  op	  dat	  de	  “meester”,	  
niet	  normaal	  reageert	  .	  
Het	  Ruth	  Firstplein,	  dat	  is	  een	  vrij	  rustig	  plein,	  gelukkig	  
is	  Necip	  weer	  beter	  en	  heeft	  hij	  veel	  kinderen	  ontvangen	  
op	  het	  plein.	  	  
Het	  Anna	  Blamanplein,	  deze	  medewerker	  kan	  de	  stress	  
niet	  aan	  om	  ook	  te	  helpen	  bij	  het	  Wijkpark	  Transvaal	  
want	  daar	  staat	  immers	  maar	  één	  medewerker,	  	  Abdel.	  
En	  het	  Wijkpark	  is	  immers	  het	  drukste	  Hopje!	  Als	  Abdel	  
alleen	  staat	  wie	  let	  er	  dan	  op	  de	  WC?	  Gevolg,	  een	  
verstopte	  wc,	  weer	  een	  rol	  wc	  papier	  verdwenen,	  wat	  als	  
hij	  even	  naar	  boven	  moet?	  Of	  even	  koffie	  wil	  pakken?	  
Hoe	  doen	  we	  het	  met	  de	  pasjes,	  er	  komen	  weer	  veel	  
nieuwe	  kinderen	  of	  kinderen	  die	  hun	  pasje	  kwijt	  zijn,	  die	  
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pasjes	  moeten	  we	  maken	  en	  de	  formulieren	  van	  
kinderen	  die	  al	  lid	  zijn	  moeten	  we	  opzoeken.	  Hoe	  doen	  
we	  dat	  dan	  met	  1	  persoon? 	  	  
M.a.w.	  als	  hij	  even	  niet	  buiten	  is	  waar	  het	  speelgoed	  
staat?	  We	  weten	  maar	  al	  te	  goed	  wat	  er	  dan	  allemaal	  
kan	  gebeuren.	  Ondanks	  de	  vele	  ouders	  en	  bezoekers	  die	  
lekker	  op	  het	  bakje	  zitten	  in	  de	  zon	  en	  
zonnebloempitjes	  zitten	  te	  eten.	  En	  op	  zo’n	  moment	  zie	  
je	  of	  hoor	  je	  niets.	  	  
Er	  wordt	  gedacht	  dat	  je	  met	  1	  persoon	  op	  een	  hopje	  kan	  
staan,	  ja	  dat	  kan,	  misschien	  in	  de	  winter	  als	  het	  hard	  
vriest	  of	  als	  de	  regen	  met	  bakken	  uit	  de	  lucht	  valt,	  Ja	  dan	  
kan	  je	  met	  één	  persoon	  op	  een	  hopje	  staan.	  Maar	  als	  de	  
lente	  begint	  totdat	  het	  heel	  koud	  gaat	  worden,	  kan	  dat	  
absoluut	  niet.	  
Ik	  hoop	  dat	  de	  ambtenaren	  en	  gemeenteraadsleden	  
eens	  uit	  dat	  witte	  gebouw	  komen,	  en	  een	  keer	  niet	  
fotoreportages	  door	  Den	  Haag	  laten	  maken	  voor	  eigen	  
promotie,	  maar	  eens	  komen	  kijken	  tijdens	  de	  
openingstijden	  van	  de	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal,	  vooral	  
als	  de	  zon	  schijnt,	  en	  NA	  SCHOOLTIJD,	  wij	  zijn	  immer	  
een	  naschoolse	  speelplek	  .	  Of	  nog	  beter,	  help	  1	  uurtje	  
mee	  tijdens	  die	  drukte,	  let	  dan	  op	  de	  kinderen,	  het	  
speelgoed,	  loop	  het	  plein	  rond,	  pas	  op	  de	  wc,	  maak	  de	  
pasjes,	  zoek	  de	  lijsten	  op,	  en	  oh	  ja	  er	  is	  weer	  een	  lek	  
bandje,	  moet	  ook	  nog	  gemaakt	  worden.	  En	  dan	  ook	  nog	  
hele	  boze	  ouders	  omdat	  hun	  kind	  niet	  mag	  lenen	  zonder	  
pasje.	  En	  dan	  naar	  je	  hoofd	  krijgen,	  “U	  heeft	  natuurlijk	  
een	  hekel	  aan	  ………	  en	  daarom	  mag	  mijn	  kind	  niet	  
lenen”.	  En	  dan	  tegelijk,	  als	  je	  bezig	  bent	  met	  een	  pleister	  
op	  een	  knie	  te	  doen	  van	  een	  kindje,	  botsen	  weer	  twee	  
kinderen	  met	  skelters	  tegen	  elkaar,	  even	  de	  ruzie	  
sussen.	  Maar	  kan	  dat	  dan	  wel	  want	  dan	  staat	  er	  
niemand	  bij	  het	  Hopje.	  

Bezorging	  nieuwe	  skelters	  voor	  de	  Hopjes,	  
23	  maart	  2012	  
 
Dankzij	  de	  sponsorbijdrage	  van	  Madurodam	  
Steunfonds	  en	  Fundatie	  v.d.	  Santheuvel,	  Sobbe,	  
konden	  wij	  gelukkig	  weer	  wat	  kleine	  skelters	  
aanschaffen.	  Ieder	  jaar	  moeten	  zoveel	  kinderen	  
wachten	  tot	  andere	  kinderen	  klaar	  waren	  met	  spelen	  
met	  hun	  skelter,	  natuurlijk	  kan	  je	  niet	  voor	  iedereen	  een	  
skelter	  aanschaffen,	  dus	  is	  het	  altijd	  wel	  wat	  wachten.	  
Maar	  deze	  kleine	  skelters	  zijn	  zo	  populair	  dat	  ze	  bijna	  
alleen	  nog	  op	  deze	  skelters	  wilde	  en	  niet	  meer	  op	  de	  
andere	  spullen.	  
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Gelukkig	  konden	  wij	  10	  nieuwe	  skelters	  kopen	  en	  deze	  zijn	  verdeeld	  
over	  5	  pleinen	  in	  Transvaal.	  De	  kinderen	  waren	  enorm	  blij	  met	  deze	  
aanvulling.	  Je	  zou	  denken	  dat	  de	  kinderen	  na	  ruim	  15	  jaar	  Haagse	  
Hopjes,	  ons	  speelgoed	  niet	  meer	  nodig	  hebben.	  Het	  tegendeel	  is	  
waar,	  voordat	  wij	  open	  gaan	  staan	  er	  al	  veel	  kinderen	  in	  de	  rij	  om	  
speelgoed	  te	  lenen.	  Het	  is	  dus	  maar	  heel	  goed	  dat	  er	  nog	  mensen	  zijn	  
als	  Madurodam	  Steunfonds	  en	  Fundatie	  v.d.	  Santheuvel/Sobbe.	  Het	  
is	  nog	  steeds	  zo	  dat	  speelgoed	  niet	  de	  prioriteit	  heeft	  van	  veel	  gezinnen	  in	  de	  wijk. 	  
	  
Dat	  houdt	  in	  dat	  de	  Stichting	  Haagse	  Hopjes	  nog	  niet	  van	  de	  pleinen	  kan	  verdwijnen	  en	  dat	  
zij	  ieder	  jaar	  gewoon	  weer	  speelgoed	  nodig	  hebben.	  Met	  ruim	  9	  duizend	  kinderen	  	  
slijt	  het	  speelgoed	  snel	  maar	  hebben	  we	  ook	  heel	  veel	  
reparatiekosten.	  Maar…………..	  als	  de	  kinderen	  maar	  
kunnen	  spelen,	  want	  dat	  hoort	  bij	  de	  opvoeding,	  het	  is	  
goed	  voor	  de	  lijn,	  voor	  de	  motoriek	  en	  ze	  leren	  om	  
samen	  te	  spelen	  en	  delen.	  
	  
Wij	  zijn	  natuurlijk	  Stichting	  Madurodam	  Steunfonds	  
en	  de	  Fundatie	  v.d.	  Santheuvel,	  Sobbe,	  heel	  erg	  
dankbaar	  voor	  deze	  skelters.	  We	  gaan	  ook	  nog	  fietsen	  
en	  ander	  speelgoed	  aanschaffen.	  
	  
	  
Vakantie	  2012	  bij	  de	  Hopjes	  
	  
Het	  is	  heel	  erg	  belangrijk	  dat	  de	  Haagse	  Hopjes	  in	  de	  
zomer	  vakantie	  zo	  ruim	  mogelijk	  open	  zijn.	  Het	  was	  al	  
duidelijk	  dat	  heel	  veel	  kinderen	  niet	  met	  vakantie	  
zouden	  gaan.	  Van	  de	  ene	  kant	  komt	  dat	  omdat	  de	  
Ramadan	  in	  de	  vakantie	  viel	  en	  ook	  omdat	  veel	  ouders	  
geen	  geld	  hadden	  om	  op	  vakantie	  te	  gaan.	  Daarom	  had	  
het	  bestuur	  van	  de	  Hopjes	  besloten	  om	  in	  ieder	  geval	  	  
voor	  het	  Hopje	  op	  het	  Wijkpark	  Set	  in	  Motion	  weer	  te	  
vragen	  om	  in	  te	  springen,	  deze	  mensen	  kennen	  de	  
kinderen	  en	  weten	  wat	  zij	  moeten	  doen.	  	  
Dank	  zij	  een	  bijdrage	  van	  de	  gemeente	  Den	  Haag	  
konden	  we	  alle	  5	  de	  Hopjes	  open	  houden	  en	  dit	  was	  heel	  
hard	  nodig	  gezien	  het	  aantal	  kinderen	  dat	  niet	  op	  
vakantie	  ging.	  
De	  vakantie	  is	  over	  het	  algemeen	  zonder	  grote	  
incidenten	  zeer	  geslaagd	  wij	  danken	  dan	  ook	  iedereen	  
die	  hieraan	  heeft	  meegeholpen.	  	  
Aan	  Set	  in	  Motion	  heb	  ik	  gevraagd	  om	  een	  
verslaglegging	  van	  de	  zomeropening.	  
	  
	  
Verslag	  bemanning	  Haagse	  Hopje	  Wijkpark	  zomer	  
2012	  
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Hierbij	  brengen	  wij,	  Set	  in	  Motion,	  een	  verslag	  uit	  waarin	  wij	  
onze	  ervaringen	  omschrijven	  m.b.t.	  de	  bemanning	  op	  het	  
Haagse	  Hopje	  op	  het	  Wijkpark	  Transvaal.	  
Opdracht:	  
Set	  in	  Motion	  heeft	  via	  stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  de	  
opdracht	  gekregen	  om	  (net	  als	  vorig	  jaar)	  tijdens	  de	  
zomervakantie	  4	  weken,	  van	  maandag	  9	  juli	  t/m	  vrijdag	  3	  
augustus	  2012	  de	  sport	  en	  spel	  uitleen	  over	  te	  nemen.	  2	  
instructeurs	  van	  Set	  in	  Motion	  hebben	  deze	  taak	  uitgevoerd,	  
dagelijks	  van	  13.00	  tot	  19.00	  uur.	  In	  dit	  verslag	  zullen	  we	  
ingaan	  op	  de	  ervaringen	  die	  zijn	  opgedaan	  door	  de	  Set	  in	  
Motion	  instructeurs.	  	  
	  
Doelgroep:	  
Kinderen	  van	  3	  tot	  15	  jaar	  kunnen	  sport	  en	  spel	  materiaal	  
lenen	  in	  ruil	  voor	  goed	  gedrag.	  Middels	  een	  pasjessysteem	  kan	  
er	  van	  skelter/	  fiets	  tot	  voetbal/	  tennisrackets	  worden	  geleend.	  
De	  kinderen	  betalen	  hier	  niets	  voor,	  slechts	  alleen	  goed	  gedrag.	  
Veel,	  heel	  veel,	  kinderen/	  jongeren	  maken	  hier	  dan	  ook	  gebruik	  
van.	  Kinderen	  die	  woonachtig	  zijn	  in	  Transvaal	  hebben	  vaak	  
alleen	  deze	  mogelijkheid	  om	  tot	  bewegen/	  spelen	  te	  komen.	  Op	  
straat	  is	  er	  geen	  ruimte	  of	  is	  het	  te	  gevaarlijk	  om	  te	  spelen.	  Ook	  
hebben	  veel	  kinderen	  geen	  eigen	  fiets	  of	  andere	  sport	  spel	  
materiaal.	  	   	  
De	  containers	  van	  Haagse	  Hopjes	  bieden	  dan	  ook	  uitstekende	  
faciliteiten	  voor	  deze	  brede	  doelgroep.	  Tevens	  komen	  veel	  
ouders	  mee	  naar	  de	  pleinen.	  Ook	  voor	  hen	  is	  het	  een	  (sociale)	  
ontmoetingsplek.	  	  
	  
Wijkpark	  Transvaal:	  
Het	  Haags	  Hopje	  dat	  Set	  in	  Motion	  4	  weken	  begeleid	  heeft	  is	  
gevestigd	  op	  het	  Wijkpark	  in	  Transvaal.	  Dit	  is	  een	  grote	  
locatie.	  Waar	  veel	  kinderen	  gebruik	  maken	  van	  het	  sport	  en	  
spel	  aanbod.	  2	  ervaren	  medewerkers	  zijn	  dan	  ook	  minimaal	  
nodig	  om	  de	  grote	  behoefte	  van	  uitleen	  te	  kunnen	  verwerken.	  
Zeker	  bij	  droog	  weer	  is	  het	  zeer	  druk.	  Wanneer	  alles	  volgens	  de	  
regels	  verloop	  is	  het	  met	  2	  medewerkers	  nog	  te	  doen.	  Soms	  zijn	  
er	  “incidenten”,	  dan	  kom	  je	  met	  2	  medewerkers	  handen	  te	  kort.	  
Je	  maakt	  van	  alles	  mee	  op	  en	  om	  het	  Wijkpark.	  Van	  conflicten	  
met	  ouders,	  tot	  ruzies	  tussen	  kinderen	  onderling.	  Valpartijen	  
(EHBO),	  tot	  buitensporig	  asociaal	  gedrag.	  Set	  in	  Motion	  zal	  bij	  
“ervaringen”	  verder	  in	  gaan	  op	  “voorkomende	  incidenten”.	  	  
	   	  
Ervaringen:	  
Het	  eerste	  wat	  opvalt	  tijdens	  de	  voorkomende	  werkzaamheden	  
bij	  het	  Haagse	  Hopje	  is	  de	  hoeveel	  kinderen	  die	  iedere	  dag	  
gebruik	  maken	  van	  de	  uitleen	  mogelijkheid.	  Een	  constante	  
stroom	  van	  kinderen/jongeren	  en	  ouders.	  Alleen	  al	  bij	  het	  
Wijkpark	  hebben	  in	  de	  loop	  der	  jaren	  al	  ruim	  5000	  kinderen	  
een	  pasje	  laten	  maken.	  De	  praktijk	  is	  dat	  er	  dagelijks	  
honderden	  kinderen	  en	  jongeren	  op	  het	  Wijkpark	  aanwezig	  
zijn.	  Wanneer	  er	  2	  medewerkers	  op	  een	  plein	  aanwezig	  zijn	  is	  
dit	  echt	  aanpoten.	  Het	  gedrag	  (geduld)	  van	  vele	  is	  niet	  altijd	  
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even	  correct.	  En	  dat	  is	  echt	  zeer	  bescheiden	  uitgedrukt.	  Het	  
gedrag	  van	  vele	  kinderen/jongeren	  maar	  ook	  tal	  van	  ouders	  is	  
soms	  asociaal	  te	  noemen.	  	  
Ervaren	  medewerkers	  zijn	  dan	  ook	  een	  must	  op	  deze	  locaties.	  
Een	  goed	  team	  voorkomt	  veel	  “incidenten”.	  Ook	  de	  ervaren	  
medewerkers	  kunnen	  niet	  alles	  voorkomen.	  Het	  is	  dan	  ook	  zaak	  
dat	  de	  wijkagent,	  sport	  medewerkers	  en	  toezichthouders	  
regelmatig	  op	  het	  plein	  aanwezig	  zijn.	  Bij	  conflicten	  dienen	  
deze	  genoemde	  personen	  direct	  in	  te	  grijpen.	  Ten	  opzichte	  van	  
vorig	  jaar	  waren	  er	  duidelijk	  minder	  incidenten.	  	  
Bovenstaande	  geeft	  een	  overzicht	  van	  wat	  er	  zoal	  mis	  gaat	  op	  
het	  Wijkpark.	  Gelukkig	  gaat	  het	  in	  de	  meeste	  gevallen	  
uitstekend	  en	  is	  de	  sfeer	  over	  het	  algemeen	  gezellig	  en	  prettig.	  
Toch	  kun	  je	  er	  niet	  omheen	  dat	  er	  te	  veel	  gebeurt	  op	  het	  
Wijkpark	  waar	  tegen	  opgetreden	  dient	  te	  worden,	  want	  het	  Wijkpark	  is	  bij	  uitstek	  een	  plein	  waar	  
vrij	  en	  veilig	  gespeeld	  en	  gesport	  moet	  kunnen	  worden.	  	  
	  
	  
Conclusie	  Set	  in	  Motion:	  
Om	  de	  veiligheid	  op	  het	  Wijkpark	  te	  vergroten	  dient	  een	  goede	  
afstemming	  te	  zijn	  tussen	  alle	  betrokken	  partijen.	  Denk	  aan	  
toezichthouders,	  welzijn,	  wijkagent.	  Zeker	  bij	  evenementen	  
dient	  de	  wijkagent	  aanwezig	  te	  zijn.	  Er	  zijn	  dan	  echt	  
honderden	  kinderen	  en	  jongeren	  die	  zeker	  bij	  het	  einde	  van	  een	  
evenement	  de	  confrontatie	  opzoeken	  met	  medewerkers.	  Maar	  
ook	  tijdens	  regulier	  uitleen	  van	  materiaal	  is	  het	  van	  belang	  dat	  
voldoende	  personele	  bezetting	  is.	  Ook	  dient	  het	  aanwezige	  
personeel	  ervaren	  en	  daadkrachtig	  te	  zijn.	  Consequent	  zijn	  is	  
hierbij	  zeer	  belangrijk.	  Structuur	  en	  regelmaat	  is	  wat	  de	  
gebruikers	  van	  de	  Haagse	  Hopjes	  nodig	  hebben.	  Set	  in	  Motion	  
heeft	  met	  veel	  plezier	  en	  in	  goede	  relatie	  met	  alle	  overige	  partners,	  medewerkers	  en	  gebruikers	  van	  
het	  Wijkpark	  4	  weken	  lang	  gewerkt.	  Mochten	  er	  nog	  meer	  vragen	  zijn	  over	  onze	  	  
ervaringen	  tijdens	  deze	  weken	  dan	  staan	  wij	  graag	  een	  ieder	  te	  woord.	  	  
Namens	  het	  hele	  Set	  in	  Motion	  team	  Erwin	  van	  Es	  en	  Frank	  Meijer.	  
	  
	   	  
Hopjescontainer	  Anna	  Blamanplein	  –	  Brand	  
en	  Renovatie	  
	  
Op	  7	  augustus	  jl.	  werd	  onze	  container	  die	  op	  het	  Anna	  
Blamanplein	  staat,	  moedwillig	  in	  de	  brand	  gestoken.	  De	  
politie	  is	  nog	  steeds	  op	  zoek	  naar	  de	  daders.	  	  Eens	  zullen	  
wij	  die	  vinden.	  Aan	  deze	  foto’s	  is	  de	  ravage	  te	  zien	  die	  
zo’n	  brand	  aan	  kan	  richten.	  Alle	  spelletjes	  op	  de	  grond	  en	  
verbrand,	  de	  kratten	  en	  stoelen	  gesmolten	  door	  de	  
brand.	  De	  container	  is	  voor	  een	  	  groot	  deel	  helemaal	  
weggebrand.	  	  
	  
Maar	  het	  ergste	  vond	  ik	  nog	  dat	  de	  kinderen	  ruim	  drie	  
maanden	  niet	  konden	  lenen.	  
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Vanaf	  15	  augustus	  werd	  de	  container	  leeggehaald	  en	  	  
schoongemaakt.	  De	  hele	  administratie	  en	  fotoboeken	  	  
moest	  weggegooid	  worden.	  	  
Op	  24	  september	  konden	  de	  mensen	  van	  Mulder	  Kozijnen	  
beginnen	  om	  alles	  weer	  netjes	  te	  krijgen.	  Het	  was	  heel	  
hard	  werken	  maar	  iedere	  keer	  zag	  je	  dat	  het	  er	  beter	  uit	  
kwam	  te	  zien.	  
	  
Vaak	  hebben	  wij	  een	  oproep	  aan	  de	  omwonenden	  gedaan	  
om	  zo	  vriendelijk	  te	  zijn	  om	  een	  oogje	  op	  onze	  container	  
te	  houden,	  wij	  staan	  daar	  voor	  uw	  kinderen	  en	  
kleinkinderen	  en	  wij	  kunnen	  het	  ons	  niet	  permitteren	  als	  
er	  weer	  iets	  gebeurd.	  
	  
Een	  vrijwilligersorganisatie	  als	  onze	  Stichting	  moet	  niet	  
zo	  veel	  tegenslag	  hebben	  en	  zeker	  geen	  branden	  zoals	  
deze,	  anders	  zijn	  wij	  toch	  echt	  genoodzaakt	  om	  er	  mee	  te	  
stoppen	  en	  dat	  zou	  heel	  jammer	  zijn	  voor	  die	  ruim	  9000	  
kinderen	  die	  gratis	  gebruik	  maken	  van	  de	  Stichting	  
Haagse	  Hopjes	  Transvaal.	  
	  
Na	  6	  weken	  hard	  werken	  zowel	  binnen	  als	  buiten,	  was	  het	  	  
dan	  weer	  zover	  	  op	  5	  november	  2012	  	  kon	  de	  container	  
weer	  voor	  een	  paar	  uurtjes	  per	  dag	  open	  gaan.	  	  
Heel	  veel	  spellen	  zijn	  er	  weer	  aangeschaft	  en	  nog	  meer	  
moet	  er	  gekocht	  worden.	  Maar	  de	  container	  ziet	  er	  weer	  
goed	  uit.	  	  
	  
Hopelijk	  willen	  de	  bewoners	  rondom	  de	  Haagse	  Hopjes	  
Container	  een	  oogje	  in	  het	  zeil	  houden.	  M.a.w.	  op	  onze	  
container	  passen!?	  Bij	  voorbaat	  dank,	  dan	  blijft	  hij	  ook	  
nog	  lang	  open	  voor	  uw	  kinderen.	  
	  
En	  mochten	  jullie/u	  weten	  wie	  deze	  ellende	  veroorzaakt	  
heeft,	  bel	  dan	  in	  ieder	  geval	  de	  politie	  of	  zeg	  het	  tegen	  de	  
Wijkagent	  Marc	  van	  Schaik.	  	  
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Verslagen	  Activiteiten	  op	  de	  pleinen	   	  
	  
Internationaal	  Kinderfeest	  voor	  de	  hele	  
familie,	  	  18	  april	  2012	  
	  
Om	  acht	  uur	  ’s-‐morgens	  gaat	  mijn	  wekker	  af.	  Zéér	  tegen	  
mijn	  zin	  in	  volg	  ik	  mijn	  ochtendritueel	  dat	  eindigt	  bij	  het	  
lezen	  van	  teletekst.	  GEEN	  HAAGSE	  HOPJES	  MEER	  IN	  
NEDERLAND	  !!!!!	  
Ik	  ben	  meteen	  wakker	  en	  alert.	  Gelukkig	  ging	  het	  om	  de	  
snoepjes.	  De	  fabrikant	  verhuist	  naar	  Italië.	  
	  
De	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  echter	  verhuizen	  nooit.	  Die	  
zijn	  standvastig.	  En	  met	  het	  feest	  op	  het	  
Joubertplantsoen	  is	  het	  enige,	  echte	  Haagse	  Hopjes	  
seizoen	  begonnen.	  Volgens	  ingewijden	  heeft	  het	  nog	  
nooit	  geregend	  op	  het	  openingsfeest	  (om	  het	  zo	  maar	  te	  
noemen)	  maar	  helaas	  was	  het	  vandaag	  anders.	  Het	  zag	  
er	  de	  hele	  dag	  al	  triest	  uit	  maar	  het	  bleef	  droog	  in	  
Transvaal	  en	  soms	  brak	  er	  zelfs	  een	  zonnetje	  door.	  
Helaas	  viel	  er	  toch	  nog	  een	  klein	  buitje.	  Heeft	  dat	  de	  pret	  
bedorven?	  Driewerf	  nee.	  
	  
Het	  was	  weer	  een	  gezellige	  en	  drukke	  her-‐
kennismaking	  	  
met	  alle	  Oud	  Hollandse	  spelletjes	  en	  met	  alle	  
vrijwilligers.	  Fijn	  dat	  ze	  er	  allemaal	  weer	  waren. 	  
	  
Het	  eendje	  vissen	  was	  er	  niet,	  maar	  werd	  vervangen	  
door	  een	  ingenieus	  en	  toch	  zo	  simpel	  nieuw	  spelletje.	  	  
Zes	  lege	  snoepbakken	  vastgeschroefd	  op	  een	  plank	  
hout,	  vier	  ballen	  erbij	  en	  gooien	  maar.	  Iedere	  bak	  had	  
natuurlijk	  een	  ander	  punten	  aantal.	  Het	  trok	  flink	  de	  aandacht.	  
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Bij	  de	  lasergame	  stond	  een	  ellenlange	  rij	  wachtenden.	  
Het	  is	  en	  blijft	  het	  meest	  populaire	  spel	  bij	  de	  Hopjes.	  
Zo	  ook	  bij	  het	  voetbaltournooi	  waar	  vandaag	  weer	  
vooral	  veel	  meiden	  aan	  het	  spelen	  waren.	  Goed	  zo,	  dat	  
zie	  ik	  graag. 	  
Het	  trampoline	  springen	  mocht	  zich	  ook	  weer	  
verheugen	  in	  een	  grote	  mate	  van	  belangstelling.	  Ook	  
hier	  weer	  opvallend	  veel	  dames.	  Joepie.	  Girl	  Power.	  
Opvallend	  was	  een	  tent	  voor	  toneelspel.	  Leuk	  hoor	  
maar	  de	  kindjes	  die	  ik	  er	  naartoe	  zag	  lopen	  hoorde	  ik	  
alleen	  maar	  praten	  over	  “verkleden”.	  Maar	  dat	  bleek	  
anders	  uit	  te	  pakken.	  De	  presentatrice,	  Bernadette,	  die	  
zelf	  als	  heks	  verkleed	  was,	  vertelde	  een	  verhaal	  dat	  dan	  
sloeg	  op	  de	  	  
verkleedde	  kinderen,	  een	  koning,	  een	  voetballer,	  de	  
prinses	  een	  deftige	  dame	  een	  boef	  enz..	  De	  kinderen	  
moesten	  uitbeelden	  wat	  Bernadette	  vertelde.	  Ik	  was	  
echt	  verbaasd	  hoe	  leuk	  en	  goed	  dat	  ging,	  je	  kon	  
duidelijk	  zien	  dat	  de	  kinderen	  hier	  heel	  veel	  plezier	  aan	  
beleefden. 	  
	  
Er	  was	  rond	  16.00	  uur	  nog	  een	  workshop,	  oriëntaals	  
dansen	  voor	  kinderen,	  ook	  deze	  workshop	  had	  heel	  veel	  
succes,	  veel	  kinderen	  deden	  er	  aan	  mee,	  ook	  jongens!	  
Goed	  gekozen	  deze	  workshops,	  	  beide	  hadden	  ze	  als	  
insteek,	  	  samen	  je	  uitleven	  in	  een	  verhaal	  en	  daarna	  
lekker	  los	  met	  dansen.	  Zeer	  goed	  voor	  de	  conditie	  en	  
ten	  slotte	  is	  bewegen	  niet	  alleen	  leuk	  maar	  ook	  gezond.	  	  
	  
Bario	  was	  ook	  weer	  goed	  vertegenwoordigd	  en	  
maakten	  houten	  tulpjes	  die	  versierd	  konden	  worden.	  
Woensdag	  de	  25e	  mag	  iedereen	  bij	  Bario	  Moederdag	  
kadootjes	  komen	  maken	  heb	  ik	  gehoord.	  
Het	  was	  voor	  de	  vrijwilligers	  weer	  een	  lange	  en	  vooral	  
koude	  dag.	  Een	  straffe	  wind,	  regen;	  het	  doet	  de	  botten	  
en	  spieren	  geen	  goed.	  
Zeker	  als	  je	  bedenkt	  dat	  de	  vrijwilligers	  van	  de	  Haagse	  
Hopjes	  vrijwel	  allemaal	  al	  flink	  op	  leeftijd	  zijn.	  	  
En	  tóch	  blijven	  ze	  doorgaan.	  Allemaal.	  Stuk	  voor	  stuk.	  
En	  dát	  lieve	  mensen	  is	  voor	  mij	  de	  échte	  opening	  van	  
het	  Hopjes	  Seizoen.	  	  Al	  die	  vrijwilligers	  weer	  samen	  te	  
zien	  knokken	  om	  “hun”	  Hopjes	  op	  de	  rails	  te	  houden.	  
Om	  er	  voor	  ieder	  kind	  weer	  een	  klein	  feestje	  van	  te	  
maken. 	  
Jammer	  dat	  de	  straat	  betegeling	  zoveel	  te	  wensen	  over	  
laat.	  Kinderen	  (en	  volwassenen)	  breken	  zowat	  hun	  nek	  
over	  ontbrekende	  tegels,	  of	  over	  opstaande	  stoeptegels.	  
Zelfs	  als	  die	  stoeptegels	  pas	  gelegd	  zijn	  zitten	  er	  golven	  
in	  waardoor	  er	  water	  in	  blijft	  staan.	  Het	  maakt	  het	  werk	  
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voor	  de	  vrijwilligers	  van	  de	  Haagse	  Hopjes	  er	  niet	  
makkelijker	  op.	  De	  EHBO	  post	  is	  constant	  op	  z’n	  hoede.	  
Wie	  knapt	  dat	  plein	  eens	  op?????	  	  
	  
	  
Een	  stralende	  Koninginnedag,	  30	  april	  2012	  
	  
Het	  was	  vroeg	  in	  de	  ochtend	  toen	  ik	  wakker	  werd	  van	  
de	  zon	  die	  in	  mijn	  slaapkamer	  scheen.	  Tja,	  daar	  moet	  je	  
weer	  even	  aan	  wennen,	  want	  zoveel	  zon	  hebben	  we	  nog	  
niet	  gehad.	  Ik	  dacht,	  als	  de	  zon	  nu	  al	  schijnt	  dan	  moet	  
het	  wel	  een	  hele	  mooie	  dag	  worden.	  En	  met	  een	  lach	  op	  
mijn	  gezicht	  ben	  ik	  toch	  nog	  heel	  eventjes	  in	  slaap	  
gevallen.	  
God	  moet	  toch	  wel	  heel	  veel	  van	  onze	  Koningin	  houden,	  
want	  toen	  ik	  weer	  wakker	  werd	  was	  het	  nog	  stralender	  
weer.	  Corné	  was	  al	  bezig	  op	  het	  Wijkpark	  Transvaal	  om	  
onze	  spullen	  te	  brengen.	  Hij	  moet	  dat	  ook	  vroeg	  doen	  
omdat	  ook	  hij	  een	  slachtoffer	  is	  geworden	  van	  de	  
bezuinigingen	  en	  er	  nu	  alleen	  voorstaat. 	  
De	  6	  Hopjesmedewerkers	  	  kwamen	  om	  11.00	  uur	  om	  
het	  plein	  te	  versieren	  en	  om	  de	  rest	  van	  de	  attributen	  
klaar	  te	  zetten,	  en	  natuurlijk	  om	  koffie	  en	  thee	  te	  zetten	  
voor	  iedereen	  die	  zo	  druk	  bezig	  zijn	  om	  er	  een	  mooi	  
Koninginnefeest	  van	  te	  maken.	  
	   	  
De	  kinderen	  kwamen	  al	  vroeg	  naar	  het	  Wijkpark,	  ze	  
hadden	  er	  kennelijk	  zin	  in.	  Wie	  niet,	  met	  zoveel	  zon	  en	  
20	  graden	  is	  iedereen	  goed	  gestemd.	  
	  
We	  hadden	  dan	  ook	  weer	  heel	  veel	  leuke	  attracties,	  de	  
Workshops	  Improvisatietoneel	  was	  er	  weer	  en	  er	  werd	  
een	  Playbackshow	  gehouden.	  Voor	  beide	  workshops	  is	  
veel	  belangstelling,	  zowel	  voor	  de	  jongens	  als	  de	  
meiden.	  
Natuurlijk	  waren	  er	  veel	  luchtkussens	  en	  was	  er	  een	  	  
2	  –	  2	  voetbal	  toernooi	  met	  hele	  mooie	  ballen	  als	  prijs.	  
De	  trampolines	  waren	  er	  natuurlijk	  ook,	  evenals	  de	  klimwand,	  de	  rodeokamel,	  kop	  van	  
jut,	  de	  boksbal,	  kokosnoten	  vangen,	  gladiatoren	  spel,	  de	  Speedcheck	  en	  een	  leuke	  
draaimolen	  waarin	  de	  kinderen	  zich	  moesten	  voortrekken.	  
De	  limonade	  en	  het	  schminken	  kraam	  hadden	  het	  heel	  erg	  druk.	  We	  hadden	  een	  groot	  
terras	  waar	  de	  ouders	  konden	  zitten	  en	  genieten	  van	  een	  gratis	  kopje	  thee	  of	  koffie.	  
Wel	  jammer	  dat	  er	  altijd	  mensen	  zijn	  die	  een	  grote	  zooi	  zwerfafval	  achter	  laten	  ,	  ik	  vraag	  
me	  dan	  altijd	  af	  of	  ze	  dat	  ook	  thuis	  doen.	  	  
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Natuurlijk	  waren	  er	  ook	  weer	  de	  kraamactiviteiten,	  
kinderen	  vinden	  dat	  ook	  altijd	  heel	  leuk.	  Iedereen	  had	  
het	  die	  dag	  heel,	  	  heel	  erg	  druk.	  Wat	  wil	  je,	  	  stralend	  
weer	  en	  heel	  veel	  ouders	  die	  met	  hun	  kinderen	  naar	  het	  
Wijkpark	  Transvaal	  kwamen	  om	  bij	  de	  Stichting	  Haagse	  
Hopjes	  Transvaal	  Koninginnedag	  te	  komen	  vieren,	  waar	  
kan	  je	  in	  de	  buurt	  	  anders	  terecht	  voor	  Koninginnedag?	  
Nergens	  dus.	  Gelukkig	  konden	  wij	  dankzij	  de	  
sponsorbijdrage	  van	  de	  Gemeente	  Den	  Haag	  en	  ons	  zeer	  
trouwe	  Fonds	  1818,	  weer	  deze	  geweldige	  
Koninginnedag	  voor	  de	  kinderen,	  jongeren	  en	  de	  ouders	  
organiseren.	  	  
Verslag	  Kimm	  
	  
De	  Kinderzwerfboekenmarkt	  op	  Koninginnedag	  2012 	  
Wie	  denkt	  dat	  kinderen	  niet	  van	  boeken	  houden,	  die	  heeft	  het	  
echt	  mis	  !	  	  
Het	  weer	  was	  prachtig	  op	  deze	  Koninginnedag	  en	  de	  Haagse	  
Hopjes	  Transvaal	  hadden	  weer	  heel	  veel	  attracties	  geregeld.	  
Dus	  mijn	  Kinderzwerfboekenmarkt	  had	  stevige	  concurrentie	  !	  	  
En	  toch	  kwamen	  er	  bijna	  300	  kinderen	  bij	  ons	  langs	  om	  een	  
zwerfboek	  uit	  te	  zoeken.	  Zowel	  jongens	  als	  meisjes.	  Van	  3	  t/m	  
14	  jaar	  !	  	  
Ik	  had	  wel	  900	  boeken.	  Voor	  6	  t/m	  16	  jaar.	  	  En	  ook	  
prentenboeken,	  gedichtenbundels,	  stripverhalen.	  Boeken	  over	  
techniek,	  dieren,	  de	  natuur,	  sport,	  kunst,	  geschiedenis,	  landen	  &	  

volken,	  en	  allerlei	  soorten	  
hobby’s.	  	  
Tot	  mijn	  verrassing	  zochten	  
bijna	  alle	  kinderen	  een	  echt	  
leesboek	  uit.	  Soms	  een	  hele	  
dikke	  !	  En	  dus	  niet	  een	  
stripverhaal	  of	  een	  boek	  vol	  
platen	  met	  maar	  heel	  weinig	  
tekst.	  	  
Een	  paar	  kinderen	  waren	  er	  
al	  vroeg	  bij.	  Twee	  boeken	  
mocht	  je	  uitzoeken.	  De	  ene	  
ging	  met	  2	  dikke	  Harry	  Potter	  
boeken	  in	  z’n	  armen	  geklemd	  
weg,	  de	  ander	  helemaal	  blij	  

met	  de	  serie	  “Hoe	  overleef	  ik	  …”	  van	  Francine	  Oomen,	  het	  Huis	  
van	  Anubis,	  een	  griezelboek	  van	  Paul	  van	  Loon,	  of	  een	  heel	  
mooi	  verhaal	  dat	  in	  Marokko	  speelt.	  
	  
De	  prentenboeken	  en	  de	  leesboeken	  voor	  6	  en	  7	  jaar	  (totaal	  
150	  boeken)	  waren	  na	  ruim	  een	  uur	  al	  op	  !	  Logisch	  want	  ruim	  
110	  kinderen	  in	  die	  leeftijdgroep	  kwamen	  langs.	  
De	  overgebleven	  kennis-hobby	  boeken	  zijn	  achtergebleven	  bij	  
de	  Hopjes.	  Dus	  als	  je	  heel	  graag	  zelf	  knutselt	  of	  technische	  
proefjes	  doet	  …….	  	  
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We	  hebben	  alle	  kinderen	  en	  alle	  ouders	  goed	  uitgelegd	  dat	  
zwerfboekjes	  boeken	  zijn	  die	  moeten	  zwerven.	  Van	  het	  ene	  kind	  
naar	  het	  andere	  kind.	  Naar	  een	  zusje	  of	  naar	  een	  neefje.	  Of	  
omwisselen	  met	  de	  zwerfboeken	  die	  een	  vriend(in)	  heeft	  
uitgezocht.	  
Een	  goed	  idee	  is	  ook	  om	  het	  zwerfboek	  aan	  de	  juf	  of	  meester	  op	  
school	  te	  geven.	  Misschien	  om	  	  als	  klas	  of	  als	  school	  mee	  te	  doen	  
aan	  het	  Kinderzwerfboek	  Project.	  	  
In	  elk	  boek	  staat	  een	  verhaaltje	  met	  de	  uitleg	  over	  het	  project.	  
Iedereen	  die	  een	  boek	  is	  komen	  uitzoeken	  kan	  lezen.	  En	  dus	  ook	  
dat	  verhaaltje	  met	  uitleg	  begrijpen.	  Ja	  he	  !	  	  
Maar	  eerst	  ZELF	  genieten	  van	  het	  boek.	  Het	  boek	  hoeft	  echt	  
niet	  meteen	  de	  volgende	  week	  weer	  doorgegeven	  te	  worden.	  
Het	  mag	  wel,	  maar	  hoeft	  niet.	  	  
	  
Anne	  v.h.	  Kinderzwerfboek,	  www.kinderzwerfboek.nl	  
	  
Familiedag	  Kaapseplein,	  30	  mei	  2012	  	  
	  	  
Deze	  op	  één	  na	  laatste	  familiedag,	  is	  drie	  jaar	  lang	  
gesponsord	  door	  het	  Oranje	  Fonds.	  Helaas	  komt	  hier	  op	  
20	  juni	  op	  het	  Anna	  Blamanplein	  een	  einde	  aan.	  
Steeds	  meer	  sponsors	  houden	  op	  met	  een	  bijdrage	  te	  
leveren	  aan	  deze	  activiteiten.	  
Activiteiten	  die	  heel	  belangrijk	  zijn	  om	  ouders	  meer	  bij	  
de	  kinderen	  te	  betrekken.	  
Toch	  bedanken	  wij	  het	  Oranje	  Fonds	  dat	  wij	  drie	  jaar	  
lang	  deze	  activiteiten	  voor	  de	  hele	  familie	  hebben	  
kunnen	  organiseren,	  dus	  hartelijk	  dank	  en	  petje	  af	  voor	  
het	  Oranje	  Fonds. 	  
	  
Maar	  we	  boften	  niet	  alleen	  met	  het	  Oranje	  Fonds	  maar	  
ook	  met	  het	  weer,	  iedereen	  weet	  het	  nu	  wel,	  veel	  mooi	  
weer	  was	  er	  nog	  niet,	  maar	  regen,	  koud,	  geen	  zon	  enz.	  
Maar	  gelukkig	  hebben	  wij	  op	  onze	  activiteiten	  tot	  nu	  toe	  
veel	  zon	  gehad.	  Het	  was	  echt	  een	  stralende	  dag,	  met	  
veel,	  heel	  veel	  kinderen	  en	  natuurlijk	  ook	  de	  ouders,	  die	  

gezellig	  op	  een	  terrasje	  zaten	  en	  genoten	  van	  het	  
heerlijke	  kopje	  thee	  of	  koffie.	  	  
	  
Nieuw	  dit	  jaar	  waren	  de	  workshops	  voor	  kinderen,	  zo	  
hadden	  we	  een	  workshop	  toneel	  en	  een	  workshop	  	  
dansen,	  vooral	  het	  verkleden	  is	  natuurlijk	  iets	  geweldigs	  
voor	  kinderen,	  ze	  waren	  koning	  of	  koningin	  of	  de	  stoere	  
voetballer	  of	  de	  prinses.	  	  
Het	  lag	  natuurlijk	  aan	  het	  verhaal	  dat	  Bernadette	  
vertelde,	  de	  kinderen	  moesten	  het	  verhaal	  tot	  leven	  
brengen,	  nou	  dat	  konden	  ze	  heel	  goed,	  zelfs	  kinderen	  die	  
wat	  verlegen	  waren	  vinden	  dit	  geweldig,	  ze	  zijn	  immers	  
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dan	  even	  een	  ander	  persoon.	  	  	  
Aan	  de	  dansworkshops	  deden	  ook	  veel	  kinderen	  mee,	  
zeker	  tijdens	  het	  oriëntaal	  dansen	  deden	  de	  kinderen	  
mee,	  zelfs	  je	  jongens	  vonden	  het	  wel	  geweldig.	  	  
Er	  waren	  natuurlijk	  heel	  veel	  behendigheidsspelletjes,	  
luchtkussens,	  de	  zweefmolen	  en	  natuurlijk	  het	  
schminken,	  3	  D	  kaarten	  maken	  voor	  de	  moeders	  met	  
hun	  dochters,	  voor	  de	  vaders	  hadden	  wij	  dammen,	  het	  
Super	  tafelvoetbalspel,	  de	  grote	  “Kop	  van	  Jut”,	  de	  
Boksbal	  en	  nog	  veel	  meer.	  
En	  zo	  hoort	  het	  natuurlijk	  op	  een	  familiedag,	  voor	  
iedereen	  was	  er	  dus	  wat	  te	  doen.	  
	  
Daarom	  zijn	  deze	  familiedag	  ook	  zo’n	  groot	  succes,	  sinds	  
deze	  er	  zijn,	  komen	  er	  steeds	  meer	  ouders	  mee	  naar	  de	  
activiteiten	  van	  hun	  kinderen,	  er	  is	  altijd	  voor	  iedereen	  
wat	  te	  doen	  en	  als	  je	  niets	  wil,	  dan	  kan	  je	  altijd	  even	  
uitrusten	  op	  het	  terras,	  waar	  je	  dan	  kan	  genieten	  van	  
een	  heerlijk	  kopie	  koffie	  of	  thee.	  
Ook	  dit	  keer	  weer	  trok	  de	  Lasergame	  veel	  
belangstelling,	  er	  stond	  dan	  ook	  een	  grote	  rij	  wachtende	  
kinderen/jongeren.	  Maar	  een	  even	  grote	  rij	  stond	  er	  bij	  
de	  Zweefmolen	  en	  bij	  de	  Klimwand	  en	  zelfs	  bij	  het	  
Eendjes	  vissen	  stond	  een	  rij.	  Vreemd?	  Nee	  hoor,	  want	  
als	  je	  de	  twee	  zwarte	  en	  de	  twee	  witte	  eendjes	  eruit	  had	  
gevist	  dan	  kreeg	  je	  een	  heel	  klein	  kadootje.	  En	  op	  kleine	  
kadootjes	  zijn	  kinderen	  altijd	  gek,	  dus	  willen	  ze	  daar	  wel	  
voor	  in	  de	  rij	  gaan	  staan,	  zelfs	  de	  grote	  jongens	  van	  	  
15	  jaar	  stonden	  er.	  Al	  met	  al	  een	  prachtige,	  gezellige	  dag	  
met	  heel,	  veel	  kinderen	  en	  ouders. 	  
	  
	  
Laatste	  Familiedag	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal,	  
20	  juni	  2012	  
	  
Terwijl	  ik	  dit	  schrijf	  heeft	  Den	  Haag	  te	  maken	  met	  iets	  
dat	  lijkt	  op	  een	  wolkbreuk.	  Wat	  een	  verschil	  met	  het	  
weerbeeld	  waar	  de	  Haagse	  Hopjes	  mee	  te	  maken	  kregen	  
op	  hun	  laatste	  familiedag	  van	  dit	  jaar	  op	  het	  Anna	  
Blamanplein.	  Toen	  scheen	  de	  zon.	  Soms	  ietwat	  verstopt	  
achter	  een	  wolkje.	  Soms	  wat	  weggeblazen	  door	  een	  
opstandig	  windje	  maar	  het	  bleef	  droog	  en	  was	  
vergeleken	  met	  de	  weken	  ervoor,	  lekker	  weer.	  
Echt	  weer	  voor	  een	  Hopjes	  feest.	  	  
	  
Het	  Anna	  Blamanplein	  is	  een	  groot	  plein.	  Daardoor	  lijkt	  
het	  op	  foto’s	  alsof	  er	  maar	  weinig	  bezoekertjes	  zijn.	  Ik	  
kan	  u	  vertellen	  dat	  dit	  zeker	  niet	  het	  geval	  is.	  Geweldig	  
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toch	  dat	  de	  kinderen	  hier	  zoveel	  ruimte	  hebben	  om	  te	  
spelen.	  
Hier	  introduceerde	  we	  een	  nieuw	  spel.	  Een	  milieu-‐spel.	  
Om	  al	  op	  jonge	  leeftijd	  te	  leren	  dat	  je	  afval	  gescheiden	  
moet	  aanleveren.	  	  En	  zo	  leren	  de	  jongeren	  bij	  de	  Hopjes	  
steeds	  weer	  iets	  bij.	  Op	  de	  bekende	  Hopjes	  manier,	  
spelenderwijs.	  	  
	   	  
De	  rest	  van	  de	  kraam	  spelletjes	  doen	  het	  ook	  nog	  steeds	  
goed	  terwijl	  ik	  mij	  toch	  vaak	  genoeg	  afvraag	  of	  die	  
spelletjes	  niet	  een	  beetje	  te	  oubollig	  zijn	  voor	  de	  kids	  
van	  deze	  tijd.	  Hebben	  ze	  nog	  wel	  zin	  om	  naar	  “eendjes	  te	  
vissen”	  of	  “blikken	  te	  werpen”	  als	  een	  paar	  meter	  
verderop	  een	  mieterse	  Survivalbaan	  staat	  opgesteld,	  
klaar	  voor	  actie.	  Wat	  moet	  je	  met	  “Muizen	  meppen”	  of	  
een	  “Gatenkaas”	  als	  je	  vanuit	  je	  ooghoeken	  de	  Bungee	  
Trampolines	  ziet	  staan.	  Wat	  te	  denken	  van	  een	  “Haagse	  
Sjoelbak”	  of	  een	  “Spiraal”	  waar	  je	  de	  zenuwen	  van	  krijgt.	  
Op	  de	  achtergrond	  valt	  dan	  ineens	  de	  Klimwand	  op.	  
“Ringwerpen”	  terwijl	  je	  in	  een	  Zweefmolen	  kunt	  zitten?	  
“Vier	  op	  een	  rij”	  spelen	  terwijl	  je	  mee	  kunt	  doen	  aan	  een	  
Lasergame?	  	  
	  
Uit	  het	  bovenstaande	  blijkt	  wel	  dat	  ik	  niet	  al	  te	  veel	  
verstand	  heb	  van	  wat	  kinderen	  leuk	  vinden.	  Gelukkig	  
zijn	  anderen	  daar	  véél	  beter	  in	  dan	  ik	  en	  dat	  zijn	  niet	  voor	  niets	  de	  bezielende	  
vrijwilligers	  van	  De	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  onder	  leiding	  van	  Joke	  van	  den	  Boomen.	  	  
	  
De	  luchtkussens	  hoef	  ik	  niet	  te	  beschrijven	  maar	  ik	  ben	  
blij	  dat	  er	  zoveel	  luchtkussens	  speciaal	  voor	  kleintjes	  
zijn.	  Met	  name	  het	  “Slakluchtkussen”	  en	  het	  “Appeltje”.	  	  
De	  meiden	  bij	  de	  Schmink	  hebben	  weer	  ware	  
kunstwerkjes	  afgeleverd.	  En	  de	  toneelworkshop/vrije	  
expressie,	  waren	  een	  lust	  voor	  het	  oog.	  Sommige	  
kinderen	  gaan	  er	  echt	  helemaal	  in	  op.	  En	  een	  goed	  
kostuum	  is	  het	  halve	  werk	  en	  dat	  is	  te	  merken.	  Hoe	  béter	  het	  kostuum	  hoe	  beter	  de	  
kinderen	  in	  hun	  rol	  “vallen”.	  	  Bij	  het	  voetbal	  4	  tegen	  4	  was	  het	  zoals	  gewoonlijk	  erg	  druk,	  	  
heel	  veel	  teams	  hadden	  zich	  ingeschreven	  en	  omdat	  er	  
mooie	  ballen	  te	  winnen	  waren,	  	  was	  iedereen	  natuurlijk	  
heel	  enthousiast.	  	  
Ik	  heb	  in	  ieder	  geval,	  met	  vele	  kleintjes,	  weer	  een	  hele	  	  
gezellige	  middag	  gehad.	  
	  
De	  familiedagen	  van	  de	  laatste	  drie	  jaren	  zijn	  mede	  
mogelijk	  gemaakt	  door	  het	  Oranje	  Fonds.	  
Helaas	  is	  dit	  de	  laatste	  keer	  dat	  dit	  Fonds	  ons	  wil	  
sponsoren.	  Toch	  danken	  wij	  het	  Oranje	  Fonds	  voor	  
de	  bijdrage	  in	  de	  afgelopen	  jaren.	  Door	  deze	  
familiedagen	  zijn	  de	  ouders	  bewust	  geworden	  dat	  
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deze	  activiteiten	  voor	  de	  hele	  familie	  zijn	  en	  niet	  
alleen	  voor	  de	  kinderen.	  
Oranje	  Fonds,	  heel	  hartelijk	  bedankt.	  	  	  
	  
	  
Herfstactiviteit	  met	  de	  Boerderij	  de	  Woelige	  
Stal,	  op	  het	  Wijkpark	  Transvaal,	  	  
17	  oktober	  2012	  	  

 
In	  deze	  periode	  van	  het	  jaar	  kan	  je	  niet	  zo	  rekenen	  op	  
mooi	  weer,	  al	  twee	  weken	  regent	  het,	  maar	  toch	  
vertelde	  Piet	  de	  weerman	  dat	  het	  op	  woensdag	  17	  
oktober	  mooi	  weer	  zou	  worden.	  
In	  de	  ochtend	  zat	  Corné	  nog	  in	  zijn	  vrachtwagen,	  hij	  kon	  
niet	  beginnen	  op	  de	  opbouw,	  omdat	  het	  regende.	  Ik	  
belde	  Corné	  en	  stelde	  hem	  gerust,	  “echt	  waar,	  het	  zou	  
droog	  worden	  vandaag”,	  en	  dan	  maar	  weer	  kijken	  naar	  
de	  buienradder,	  en	  ja	  hoor,	  er	  kwam	  droog	  weer	  aan.	  
Dus	  werd	  er	  gestart	  met	  opbouwen.	  De	  kraamspelletjes	  
kwamen	  de	  wagen	  uit	  en	  natuurlijk	  onze	  luchtkussens.	  
	  
Ook	  Set	  in	  Motion	  begon	  zijn	  spullen	  op	  te	  zetten	  en	  
datzelfde	  deed	  Moonen,	  die	  er	  natuurlijk	  weer	  was	  met	  
het	  rodeovarken,	  	  het	  viel	  me	  trouwens	  op	  dat	  het	  
varken	  mooi	  roze	  geschilderd	  was.	  Vorige	  keer	  had	  ik	  
een	  opmerking	  gemaakt	  dat	  hij	  wel	  eens	  in	  bad	  mocht,	  
en	  zie	  daar	  een	  prachtig	  roze	  varken.	  Ja,	  als	  je	  samen	  
met	  	  
de	  boerderij	  een	  feest	  viert	  moeten	  er	  toch	  wat	  meer	  	  
dieren	  aan	  te	  pas	  komen,	  zo	  was	  er	  natuurlijk	  ook	  het	  
kippenvangen.	  
	  
Toen	  alles	  stond	  bleef	  het	  eerst	  een	  beetje	  leeg,	  maar	  al	  
gauw	  kwamen	  er	  van	  alle	  kanten	  toch	  de	  kinderen	  
aangelopen.	  Al	  met	  al	  zijn	  er	  toch	  die	  dag	  wel	  800	  
kinderen	  geweest.	  Helemaal	  niet	  gek,	  en	  het	  aantal	  
ouders	  dat	  meededen	  viel	  ook	  niet	  tegen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
De	  temperatuur	  was	  inmiddels	  opgelopen	  tot	  13	  graden,	  
eigenlijk	  wel	  koud	  voor	  de	  tijd	  van	  het	  jaar.	  	  
	  
Set	  in	  Motion	  was	  er	  met	  de	  Bungee-‐trampolines,	  een	  
heerlijke	  bezigheid	  voor	  klein	  en	  groot.	  	  Ook	  bij	  de	  	  
klimwand	  kunnen	  ze	  altijd	  rekenen	  op	  veel	  wachtende. 	  
	  
En	  dan	  onze	  lieverdjes,	  die	  graag	  voetballen,	  ook	  die	  
waren	  weer	  ruim	  aanwezig.	  Ook	  dit	  keer	  weer	  als	  
prijsjes	  een	  mooie	  bal	  en	  een	  medaille.	  Maar	  voordat	  het	  
zover	  was	  dat	  ze	  mochten	  voetballen	  kregen	  ze	  eerst	  
een	  lesje	  in	  luisteren?	  M	  
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	  ze	  dmochtend	  voetballenddddMaar	  voordddd	  
Moeders	  vinden	  het	  altijd	  leuk	  om	  3	  D	  kaarten	  te	  maken.	  
Voor	  de	  vaders	  is	  was	  er	  sjoelen,	  	  dammen	  en	  natuurlijk	  
konden	  zij	  zich	  ook	  opgeven	  voor	  het	  voetbal,	  de	  Kop	  
van	  Jut	  of	  de	  Boksbal.	  
	  
Sandra,	  onze	  boerin	  had	  het	  handig	  aangepakt,	  die	  bleef	  
lekker	  binnen,	  bang	  voor	  een	  buitje??	  	  
Nee	  ik	  denk	  het	  niet,	  maar	  de	  materialen	  die	  ze	  bij	  
elkaar	  gesprokkeld	  had	  om	  herfstsieraden	  te	  maken	  
mochten	  denk	  ik	  niet	  nat	  worden.	  Ook	  werd	  er	  azijn	  
gemaakt.	  Ed	  en	  Sandra	  stonden	  in	  de	  Woelige	  stal	  om	  
hun	  website	  te	  promoten	  (wat	  volgens	  mij	  niet	  echt	  
nodig	  is),	  hij	  is	  al	  erg	  populair.	  En	  verder	  hadden	  zij	  een	  
prijsvraag	  waarop	  je	  een	  mooie	  fiets	  kon	  willen.	  Heel	  
leuk	  dus	  allemaal. 	  
	  
We	  moesten	  het	  doen	  met	  wat	  minder	  vrouwen	  aan	  zet	  
(VAZ),	  ik	  weet	  niet	  wat	  daar	  de	  reden	  van	  is	  en	  hopelijk	  
Was	  dat	  eenmalig	  .	  Zo-‐ook	  het	  bij	  elkaar	  krijgen	  van	  de	  
buurtvaders	  loopt	  dit	  jaar	  zeer	  moeilijk.	  Maar	  gelukkig	  ken	  ik	  er	  zelf	  wel	  een	  aantal	  en	  
die	  vertellen	  het	  dan	  wel	  tegen	  elkaar.	  Maar	  goede	  afspraken	  maken	  wordt	  wel	  wat	  
moeilijker.	  Maar	  gelukkig	  zijn	  ze	  er	  nog,	  	  al	  wordt	  hun	  aanwezigheid	  zichtbaar	  minder. 	  
Kou,	  maar	  droog,	  	  en	  aan	  de	  gezichten	  van	  de	  kinderen	  kan	  je	  zien	  dat	  ze	  zich	  geweldig	  
vermaken.	  Bij	  het	  schminken	  kreeg	  bijna	  niemand	  de	  tijd	  om	  er	  even	  tussenuit	  te	  gaan,	  
zo	  druk	  was	  het.	  Voor	  een	  aantal	  Naschoolse	  
organisaties	  zijn	  onze	  activiteiten	  een	  fijne	  afwisseling	  
voor	  de	  kinderen.	  Natuurlijk	  was	  er	  ook	  weer	  koffie	  
voor	  de	  ouders	  en	  de	  limonade	  was	  vandaag	  bijna	  niet	  
aan	  te	  slepen.	  
Al	  met	  al	  kan	  ik	  zeggen	  dat	  het,	  ondanks	  de	  moeilijke	  
start,	  een	  heel	  druk	  en	  zeer	  geslaagde	  Herfstactiviteit	  is	  	  	  	  	  
Naast	  de	  mooie	  kettingen	  die	  de	  	  
geweest.	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  
kinderen	  gemaakt	  hadden	  hier	  	  
Heel	  veel	  kinderen	  en	  ouders	  bezochten	  deze	  activiteit.	  	  	  	  	  
had	  Sandra	  ook	  wat	  lekkers,	  	   	   	   	   	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  wel	  verantwoord	  natuurlijk.	  
	  
	  
13de	  Lampionnenoptocht	  door	  Transvaal,	  	  
31	  oktober	  2012	  

	  
Het	  ziet	  er	  zo	  heerlijk	  rustig	  uit.	  Maar	  voordat	  het	  zover	  
was,	  moest	  er	  heel	  veel	  werk	  gedaan	  worden.	  Alle	  
scholen	  in	  Transvaal	  kregen	  inschrijfformulieren	  voor	  
ieder	  kind	  1	  formulier.	  Die	  formulieren	  moeten	  ze	  bij	  
één	  van	  de	  Hopjes	  brengen	  en	  vanaf	  dat	  Hopje	  moet	  het	  
kind	  ook	  vertrekken	  voor	  de	  tocht	  door	  Transvaal.	  
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Natuurlijk	  mogen	  alle	  klassen	  uit	  de	  Wijk	  meelopen,	  
maar	  helaas	  is	  de	  Commeniusschool	  de	  enige	  die	  nog	  
steeds	  met	  een	  grote	  groep	  kinderen	  als	  “School”	  
meedoet. 	  
We	  misten	  onze	  Jannie	  van	  Kampen	  van	  de	  
Pretoriusschool	  (Springbok).	  De	  kinderen	  van	  Bario	  
waren	  zoals	  gewoonlijk	  weer	  ruim	  aanwezig	  en	  
natuurlijk	  verkleed,	  dit	  geeft	  onze	  lampionnenoptocht	  
altijd	  iets	  speciaals.	  Dank	  je	  wel	  Bario!	  Josée!	  
	  
Ook	  meester	  Theo	  Westerduin	  liep	  in	  de	  stoet	  mee	  en	  
maakte	  schitterende	  foto’s	  van	  de	  kinderen	  van	  Onze	  
Wereld,	  kijk	  maar	  eens	  op	  hun	  site:	  
http://www.onzewereld.net/	  	  	  	  
Onze	  vaste	  ceremoniemeester	  Piet	  Regeer	  was	  ook	  weer	  
van	  de	  partij.	  En	  natuurlijk	  ook	  heel	  veel	  vrijwilligers.	  	  
Ook	  17	  jonge	  mensen	  van	  praktijkschool	  De	  Einder	  o.l.v.	  
Devin	  Palmberg.	  Deze	  jonge	  dames	  en	  heren	  hebben	  de	  
kinderen	  prima	  begeleid,	  dank	  je	  wel.	  
Helaas	  moest	  onze	  trouwe	  begeleiders	  van	  Staedion	  
afhaken	  omdat	  ze	  andere	  belangrijke	  zaken	  te	  doen	  
hadden,	  maar	  ik	  weet	  zeker	  dat	  ze	  volgend	  jaar	  weer	  
mee	  doen. 	  
	  
Bij	  de	  Boerderij	  hadden	  de	  kinderen	  weer	  zelf	  de	  
lampionnen	  gemaakt,	  ze	  kwamen	  alleen	  het	  stokje	  met	  
lampje	  bij	  ons	  halen.	  Ook	  deze	  zagen	  er	  weer	  prachtig	  
uit.	  Dank	  je	  wel	  Sandra.	  
	  
Toch	  zie	  je	  steeds	  meer	  kinderen	  die	  ook	  verkleed	  komen,	  leuk	  is	  dat.	  	  
Sommige	  ouders	  denken	  nog	  steeds	  dat	  onze	  Lampionnenoptocht	  te	  
maken	  heeft	  met	  Halloween,	  maar	  dat	  is	  absoluut	  niet	  waar,	  wij	  
organiseren	  al	  jaren	  de	  Lampionnenoptocht,	  	  als	  een	  soort	  
lichtjesfeest,	  iedere	  cultuur	  heeft	  wel	  iets	  met	  licht!	  Toch!	  En	  dat	  is	  
alles	  wat	  onze	  Lampionnenoptocht	  is,	  	  een	  lichtjesfeest.	  Geen	  
Halloween	  en	  ook	  geen	  Sint	  Maarten	  en	  ook	  geen	  spoken	  of	  enge	  
verkleedde	  kinderen,	  maar	  gewoon	  vrolijk	  en	  mooi	  en	  vooral	  
vriendelijk.	  En	  het	  belangrijkste	  is	  nog	  dat	  de	  ouders	  steeds	  meer	  
mee	  gaan	  lopen.	  Het	  is	  een	  gezinsgebeuren	  en	  dat	  is	  wat	  wij	  willen	  
bereiken.	  
	  
Gelukkig	  was	  de	  politie	  dit	  jaar	  weer	  bereid	  om	  onze	  
lampionnenoptocht	  in	  goede	  banen	  te	  leiden.	  
Er	  waren	  politiemensen	  op	  de	  fiets,	  twee	  busjes	  reden	  
mee,	  er	  waren	  ook	  de	  verkeersregelaars	  met	  hun	  
lampjes.	  Echt	  geweldig,	  gelukkig	  kan	  dit	  nog.	  	  De	  
buurtvaders	  lieten	  het	  dit	  keer	  afweten,	  er	  waren	  er	  
maar	  een	  paar	  aanwezig.	  Ook	  de	  VAZ	  (vrouwen	  aan	  zet)	  
waren	  er	  bijna	  niet,	  ik	  denk	  dan	  ook	  dat	  ze	  geen	  subsidie	  
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meer	  krijgen,	  ja	  en	  dan	  stoppen	  de	  mensen.	  Helaas!!	  Erg	  
jammer!!	  

	  
Ja,	  er	  waren	  ook	  dit	  jaar	  weer	  artiesten,	  de	  steltenlopers	  
van	  All	  Hands	  Together,	  prachtig	  hoe	  ze	  deze	  mooie	  
stoet	  nog	  meer	  opfleurde	  met	  hun	  mooie	  gekleurde	  
kleding	  met	  lichtjes	  erin.	  En	  heel	  spannend	  was	  het,	  
voor	  in	  de	  stoet	  “liep”,	  gedragen	  door	  6	  dames	  en	  mooie	  
lieve	  gekleurd	  draakje	  van	  zo’n	  6	  meter	  lang,	  heel	  leuk	  
en	  geweldig	  gemaakt	  door	  Trudie	  van	  Haastert	  met	  
haar	  vriendin.	  	  
	  
En	  dan	  weer	  even	  terug	  naar	  het	  begin,	  eerst	  naar	  
Waddinxveen	  om	  de	  lampionnen	  te	  kopen.	  Vervolgens	  
het	  	  in	  elkaar	  zetten	  van	  de	  lampionnen,	  	  stuk	  voor	  stuk	  
openvouwen	  en	  de	  batterijen	  erin	  plaatsen	  en	  even	  
testen. 	  
Al	  die	  strookjes	  ontvangen	  van	  de	  kinderen	  die	  mee	  
gingen.	  	  En	  dan	  is	  het	  zover	  kinderen	  die	  zich	  
verzamelden	  bij	  hun	  Hopjes,	  	  om	  in	  een	  gekleurde	  
verlichte	  stoet	  naar	  het	  Wijkpark	  Transvaal	  te	  lopen	  
alwaar	  de	  13de	  Lampionnenoptocht	  start.	  
	  
De	  opening	  werd	  door	  de	  nieuwe	  plaatsvervangende	  
manager	  van	  Transvaal	  gedaan,	  de	  Heer	  de	  Groot,	  
gezamenlijk	  met	  Ria	  Klein	  werden	  de	  verlichte	  
ballonnen	  opgelaten	  en	  zorgde	  hij	  ervoor	  dat	  de	  
kinderen	  goed	  naar	  hem	  luisterden.	  	  
	  
De	  brassband	  “Brass	  Culture”	  was	  ook	  weer	  aanwezig,	  
nu	  met	  maar	  liefst	  9	  mensen,	  er	  behoorlijk	  wat	  geluid	  
uit	  de	  trommels,	  deze	  “nieuwe”	  jongens	  waren	  wel	  heel	  
enthousiast.	  
	  
Na	  een	  lange	  tocht	  door	  het	  middengedeelte	  van	  de	  wijk 	  
kwam	  de	  stoet	  weer	  terug	  op	  het	  Wijkpark	  Transvaal,	  
daar	  stonden	  twee	  tenten	  klaar	  met	  chocomelk,	  
limonade	  en	  natuurlijk	  een	  koek	  voor	  iedereen.	  Volgens	  
mij	  was	  deze	  13de	  Lampionnenoptocht	  zeer	  geslaagd	  en	  
hebben	  de	  kinderen,	  ouders	  en	  wijkbewoners	  er	  van	  mogen	  genieten.	  
	  
En	  toch	  heb	  ik	  wat	  gemist,	  de	  mooie	  verlichting	  in	  vier	  bomen	  in	  het	  Wijkpark	  Transvaal	  
en	  de	  verlichte	  slingers	  die	  sinds	  1991	  tussen	  de	  Urban	  Villa’s	  hingen.	  Wij	  moeten	  het	  
doen	  met	  een	  donker	  Wijkpark	  in	  de	  periode	  van	  lichtjes.	  Dit	  is	  het	  gevolg	  van	  de	  
bezuinigingen.	  Hopelijk	  is	  dit	  maar	  tijdelijk!	  	  
Graag	  wil	  ik	  iedereen	  die	  bij	  hebben	  gedragen	  aan	  deze	  geslaagde	  Lampionnenoptocht	  
heel	  hartelijk	  bedanken.	  Kijk	  vooral	  even	  op	  onze	  website	  naar	  de	  leuke	  foto’s.	  
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Verslag	  Sint	  Nicolaasfeest	  in	  de	  Sporthal	  Transvaal,	  5	  december	  2012	  
	  
Voor	  deze	  speciale	  dag	  hadden	  de	  Hopjesmedewerkers	  
het	  al	  heel	  druk,	  soms	  hoop	  je	  dat	  de	  Sint	  genoeg	  Pieten	  
heeft,	  maar	  meestal	  moeten	  onze	  medewerkers	  
inspringen	  om	  te	  helpen	  met	  het	  inpakken	  van	  de	  velen	  
kadootjes.	  Je	  kon	  merken	  dat	  de	  Sint	  ook	  minder	  te	  
besteden	  had,	  maar	  dat	  geeft	  ook	  niet,	  iedereen	  heeft	  
daar	  last	  van.	  	  Maar	  de	  Sint	  zal	  de	  Sint	  niet	  zijn	  als	  hij	  
niet	  toch	  voor	  iedereen	  kind	  een	  cadeautje	  had	  
meegebracht.	  	  
	  
Dit	  keer	  moesten	  wij	  de	  Sint	  in	  de	  Sporthal	  Transvaal	  
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ontvangen	  omdat,	  helaas,	  het	  buurthuis	  de	  Loods	  
gesloopt	  is.	  Het	  is	  gebleken	  dat	  de	  Sporthal	  toch	  te	  groot	  
is.	  In	  de	  Loods	  konden	  450	  kinderen	  met	  een	  paar	  
ouders	  en	  begeleiders	  in.	  In	  de	  Sporthal	  kunnen	  
natuurlijk	  veel	  meer	  kinderen,	  dus	  laat	  je	  wat	  grotere	  
kinderen	  binnen	  en	  wat	  meer	  ouders.	  Maar	  dat	  was	  een	  
grote	  fout.	  	  
	  
Sommige	  Ouders	  kunnen	  geen	  uur	  zonder	  sigaret	  en	  
moesten	  naar	  buiten	  om	  te	  roken,	  dit	  gaf	  natuurlijk	  veel	  
onrust.	  Ook	  de	  grotere	  jongens	  waren	  vervelend.	  We	  
hebben	  het	  geprobeerd,	  maar	  het	  blijkt	  dat	  je	  
Sinterklaas	  alleen	  kan	  vieren	  met	  kinderen	  die	  er	  
interesse	  in	  hebben.	  
	  
Alleen	  al	  op	  het	  Wijkpark	  hadden	  ruim	  130	  kinderen	  
met	  begeleiding	  zich	  ingeschreven	  voor	  het	  
Sinterklaasfeest	  van	  de	  Hopje.	  Daar	  kregen	  alle	  
deelnemers	  een	  mooi	  groen	  polsbandje	  zodat	  ze	  zo	  de	  
Sporthal	  in	  konden	  lopen.	  Voor	  de	  Sporthal	  hadden	  zich	  
jongens	  verschaard	  die	  ook	  naar	  binnen	  wilde	  maar	  
geen	  polsbandje	  hadden. 	  
	  
En	  gelukkig	  was	  dat	  de	  grootste	  groep,	  zo	  vanaf	  3	  jaar	  
tot	  en	  met	  10	  jaar.	  Ze	  zaten	  vooraan	  op	  de	  bankjes	  en	  
keken	  vol	  bewondering	  naar	  het	  zeer	  goede	  optreden	  
van	  de	  Pieten	  van	  het	  Back-‐Up	  Theater.	  Tijdens	  hun	  
optreden	  moest	  onze	  medewerker	  Hassan	  ook	  mee	  
doen,	  hij	  werd	  aan	  een	  bord	  gebonden	  en	  de	  acrobaat	  
Pieten	  gingen	  met	  messen	  gooien.	  Geen	  echte	  messen	  
natuurlijk.	  
Hassan	  kreeg	  een	  blinddoek	  voor	  zijn	  ogen	  en	  hij	  stond	  
helemaal	  te	  trillen,	  maar	  wat	  gebeurde	  er???	  Iedere	  keer	  
als	  die	  Piet	  een	  mes	  wilde	  gooien,	  werd	  deze	  afgepakt	  
door	  een	  andere	  Piet.	  En	  naast	  Hassan	  stond	  ook	  een	  
Piet	  die	  dan	  gelijk	  een	  nep	  mes	  in	  het	  bord	  duwde	  naast	  
Hassan. Hassan	  dacht	  natuurlijk	  dat	  die	  Piet	  die	  ver	  weg	  
stond	  dat	  mes	  gooide.	  Zo	  zie	  je	  maar,	  Hassan	  heeft	  het	  
helemaal	  voor	  niets	  benauwd	  gehad,	  maar	  wel	  heel	  
knap	  dat	  hij	  mee	  wilde	  doen.	  De	  Pieten	  waren	  erg	  lenig	  en	  deden	  ook	  veel	  kunstje	  op	  een	  
gedekte	  tafel.	  Knap	  hoor.	  	  
Wij	  danken	  deze	  pepernotenbakkende	  Pieten	  dan	  ook	  heel	  erg. 	  	  
	  
Ze	  hoefden	  niet	  lang	  te	  zingen	  want	  de	  Sint	  kwam	  er	  al	  aan.	  Hij	  zag	  een	  beetje	  wit,	  ik	  
geloof	  dat	  hij	  erg	  moe	  was,	  logisch	  natuurlijk	  met	  deze	  drukke	  dagen.	  Hij	  vertelde	  me	  dat	  
hij	  in	  de	  ochtend	  al	  ruim	  700	  kinderen	  had	  bezocht	  bij	  “Onze	  Wereld”,	  nou	  dan	  zou	  ik	  
ook	  moe	  zijn.	  Maar	  gelukkig	  was	  die	  vermoeidheid	  helemaal	  weg	  toen	  hij	  de	  
Hopjeskinderen	  	  
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zag.	  Er	  werd	  enthousiast	  gezongen	  en	  veel	  
kinderen	  hadden	  iets	  ingestudeerd	  voor	  de	  
Sint.	  Het	  waren	  liedjes,	  dansjes	  enz.	  Ook	  
hadden	  heel	  veel	  kinderen	  van	  alle	  	  
Hopjespleinen	  mooie	  kleurplaten	  
gekleurd.	  De	  Sint	  had	  er	  4	  per	  plein	  
uitgekozen,	  dus	  ruim	  twintig	  kinderen	  
kregen	  een	  extra	  kadootje	  voor	  de	  mooiste	  
kleurplaten. 	  
Ik	  weet	  dat	  de	  Sint	  ze	  in	  ieder	  geval	  mee	  
heeft	  genomen	  naar	  Spanje.	  Het	  is	  een	  tijd	  
van	  komen	  en	  een	  tijd	  van	  gaan	  en	  zo	  ging	  
de	  Sint	  onder	  het	  luide	  zingen	  van	  de	  
kinderen	  weer	  weg.	  Toen	  was	  het	  de	  taak	  
aan	  Theo	  om	  de	  kinderen	  netjes,	  plein	  na	  
plein,	  bij	  de	  kadotafels	  te	  krijgen,	  als	  eerste	  
mocht	  de	  buitenschoolse	  opvang	  
Neverland.	  Maar	  die	  werden	  heen	  en	  weer	  
gestuurd	  en	  zijn	  toen	  weggegaan.	  De	  volgende	  dag	  hebben	  

alle	  kinderen	  en	  begeleiding	  van	  Neverland	  toch	  hun	  
pakjes	  gekregen.	  Waar	  gewerkt	  word	  worden	  fouten	  
gemaakt.	  Ook	  	  de	  grotere	  kinderen	  waren	  niet	  zo	  
tevreden	  met	  hun	  kadootje	  en	  tevens	  waren	  er	  wat	  
zakken	  verwisseld,	  waardoor	  meisjes	  een	  
jongenskadootje	  kregen	  en	  andersom,	  maar	  dat	  konden	  
ze	  de	  volgende	  dag	  op	  het	  Wijkpark	  Transvaal	  ruilen. 	  
Daarna	  was	  het	  pauze	  en	  alle	  kinderen	  en	  ouders	  
kregen	  natuurlijk	  een	  handje	  vol	  kruitnootjes	  en	  een	  
pakje	  limonade	  of	  chocomelk,	  voor	  de	  ouders	  was	  er	  
ook	  limonade.	  	  Na	  de	  pauze	  ging	  onze	  presentator	  Theo	  Westerduin,	  voor	  veel	  kinderen	  
heel	  erg	  bekend	  van	  de	  “Onze	  Wereld”	  school,	  met	  de	  kinderen	  zingen	  in	  de	  hoop	  dat	  
Sinterklaas	  binnen	  zou	  komen.	  
	  
	  
Wij	  danken	  de	  mensen	  van	  de	  Sporthal	  voor	  hun	  gastvrijheid.	  Maar	  toch	  vinden	  wij	  dat	  
de	  Sporthal	  niet	  geschikt	  is	  voor	  ons	  Sinterklaasfeest,	  daarnaast	  hebben	  wij	  te	  weinig	  
tijd	  om	  op	  te	  bouwen	  en	  moeten	  er	  veel	  mensen	  ingeschakeld	  worden	  om	  weer	  op	  te	  
ruimen. 	  
	  
Ondanks	  de	  negatieve	  punten	  hebben	  de	  kinderen,	  waar	  
dit	  feest	  eigenlijk	  voor	  bedoeld	  is	  erg	  genoten.	  We	  
denken	  er	  dan	  ook	  aan,	  ALS	  DE	  SINT	  VOLGEND	  JAAR	  
WEER	  KOMT,	  om	  het	  dan	  ergens	  anders	  te	  doen,	  zonder	  
ouders	  en	  voor	  kinderen	  van	  4	  t/m	  9	  jaar	  en	  niet	  jonger	  
en	  niet	  ouder.	  En	  dit	  heeft	  iedereen	  aan	  zichtzelf	  te	  
danken.	  Ouders	  die	  bij	  ons	  vrijwilligster	  zijn,	  mogen	  
meekomen	  als	  begeleiding	  voor	  alle	  kinderen.	  
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Met	  het	  Sinterklaasfeest	  is	  de	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  aan	  haar	  laatste	  activiteit	  van	  dit	  
jaar	  toegekomen.	  Een	  jaar	  met	  veel	  minder	  activiteiten,	  maar	  wel	  met	  meer	  attracties	  
tijdens	  deze	  activiteiten,	  omdat	  er	  toch	  steeds	  weer	  meer	  kinderen	  op	  af	  komen.	  	  
	  
Over	  het	  algemeen	  waren	  deze	  activiteiten	  heel	  erg	  leuk	  en	  zonder	  incidenten.	  Er	  waren	  
ook	  veel	  activiteiten	  voor	  ouders.	  
BIJLAGEN:	  	  
	  
Balans	  2012	  en	  de	  Begroting	  2014	  
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Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  werd	  in	  2012	  gesteund	  door:	  
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Ontstaansgeschiedenis	  Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  
Transvaal	  is	  een	  achterstandswijk	  waar	  al	  ruim	  25	  jaar	  nieuwbouw	  en	  renovatie	  wordt	  
gepleegd.	  Er	  wonen	  veel	  grote	  en	  eenouder	  gezinnen,	  met	  veel	  (kleine)	  kinderen.	  Voor	  deze	  
groep	  kinderen	  zijn	  maar	  weinig	  speelmogelijkheden.	  	  
	  
Meer	  dan	  12	  jaar	  geleden	  was	  er	  een	  werkgroep,	  bestaande	  uit:	  Annelies	  Bol	  (Sociale	  
Wijkaanpak),	  Joan	  Jansen,	  (Project	  Organisatie	  Stadsvernieuwing/POS),	  Andreé	  Ruting	  (BOOG),	  
Ben	  Lansbergen	  (Stadsbeheer/DSB)	  en	  Joke	  van	  den	  Boomen	  (Bewoners	  Organisatie	  
Transvaal/BOT),	  bezig	  om	  een	  speelplan	  te	  ontwerpen	  voor	  Transvaal.	  De	  reden	  hiervoor	  was	  
o.a.	  de	  jongerenproblematiek	  op	  een	  aantal	  pleinen	  in	  Transvaal,	  b.v.	  het	  Wijkpark	  Transvaal	  en	  
met	  in	  het	  achterhoofd	  de	  herinrichting	  van	  het	  Kaapseplein.	  	  
	  	  
Andreé	  Ruting	  en	  Ben	  Lansbergen	  hadden	  gehoord,	  dat	  er	  in	  Rotterdam	  een	  speluitleen-‐	  project	  
is,	  genaamd	  Duimdrop.	  De	  veronderstelling	  was	  dat	  het	  ook	  wel	  interessant	  voor	  Transvaal	  kon	  
zijn.	  We	  zijn	  daar	  op	  25	  januari	  1995	  gaan	  kijken	  met	  een	  aantal	  andere	  organisaties	  en	  
bewoners.	  En	  we	  kwamen	  zo	  enthousiast	  terug,	  dat	  de	  naam	  Haagse	  Hopjes	  al	  in	  de	  bus	  
geopperd	  werd!!!!	  (We	  hebben	  wel	  nog	  even	  gevraagd	  aan	  de	  fa.	  Rademaker	  van	  de	  echte	  
Haagsche	  Hopjes	  of	  we	  hun	  naam	  mochten	  gebruiken,	  maar	  dat	  was	  geen	  probleem,	  we	  kregen	  
zelfs	  een	  heleboel	  Haagsche	  Hopjes	  “snoepjes”	  cadeau).	  
	  
Begin	  1996	  is	  de	  werkgroep	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  opgericht.	  Aan	  deze	  werkgroep	  namen	  o.a.	  
deel:	  Menno	  Gerritsma	  (opvolger	  van	  Andreé	  Ruting),	  Joke	  van	  den	  Boomen	  (voorzitter	  BOT),	  
Sonja	  Ivangean	  (actieve	  bewoonster)	  en	  Mia	  Gores,	  Welzijns	  Organisatie	  Centrum	  (WOC).	  Op	  	  
3	  november	  1997	  hebben	  de	  bewoners	  van	  deze	  werkgroep	  de	  Stichting	  Haagse	  Hopjes	  
Transvaal	  in	  het	  leven	  geroepen.	  Het	  bestuur	  is	  toen	  uitgebreid	  met	  Annie	  en	  Frans	  Klaassen	  en	  
Sureyya	  Çiçek	  alle	  drie	  actieve	  bewoners.	  
	  
De	  effecten	  van	  het	  systeem,	  door	  middel	  van	  goed	  gedrag	  speelgoed	  te	  kunnen	  lenen	  waren	  in	  
Rotterdam	  veelbelovend.	  Kinderen	  hebben	  meer	  spelaanleiding,	  vervelen	  zich	  minder	  en	  gaan	  
zich	  aanmerkelijk	  beter	  gedragen.	  Het	  effect	  is	  o.a.:	  minder	  vandalisme,	  drugsgebruik	  op	  het	  
plein	  nam	  af,	  er	  ontstond	  een	  veilige	  speelplek	  voor	  de	  kinderen.	  Ook	  bleek	  in	  Rotterdam,	  dat	  
jongere	  en	  oudere	  kinderen	  beter	  met	  elkaar	  omgingen	  op	  het	  plein/park.	  
	  
De	  komst	  van	  de	  spelcontainer	  op	  het	  plein	  zorgde	  er	  voor,	  dat	  er	  dagelijks	  150	  tot	  200,	  met	  
mooi	  weer	  zelfs	  veel	  meer,	  kinderen	  hun	  vertier	  zochten	  daar.	  Vooral	  veel	  kinderen	  van	  ouders	  
met	  lage	  inkomens	  (allochtoon/autochtoon),	  die	  thuis	  weinig	  speelgoed	  hadden,	  maakten	  
gebruik	  van	  de	  spelcontainer.	  
	  
Het	  voortraject	  
Joke	  van	  den	  Boomen	  en	  Geer	  van	  Vliet	  (BOT)	  hebben	  tijdens	  de	  opening	  van	  een	  Buurt	  
Ontwikkeling	  Maatschappijproject	  op	  24	  mei	  1995	  in	  de	  doorsteek	  Smit-‐Joubertstraat	  
gesproken	  met	  de	  heren	  Peter	  Noordanus	  (Wethouder	  van	  Ruimtelijke	  Ordening,	  
Stadsvernieuwing	  en	  Volkshuisvesting	  (ROSV),	  P.	  Duimelink	  (De	  Goede	  Woning)	  en	  	  
L.	  Roos	  (Woningbeheer	  NV),	  over	  het	  meefinancieren	  van	  twee	  spelcontainers.	  En	  ja	  hoor,	  op	  dat	  
moment	  waren	  de	  eerste	  sponsorgelden	  binnen.	  De	  werkgroep	  ging	  verder	  op	  zoek	  naar	  nog	  
meer	  sponsors	  en	  dat	  had	  ook	  succes,	  want	  na	  1	  à	  1	  ½	  jaar	  was	  er	  voldoende	  geld	  bijeen	  gehaald	  
om	  op	  een	  drietal	  pleinen	  in	  Transvaal	  (Wijkpark	  Transvaal,	  Joubertplantsoen	  en	  Ruth	  
Firstplein)	  een	  spelcontainer	  te	  plaatsen	  met	  speelgoed.	  Voor	  de	  container	  op	  het	  Kaapseplein	  
hadden	  we	  onze	  eerste	  sponsorgelden	  uitgegeven	  om	  speelgoed	  en	  andere	  materialen	  aan	  te	  
schaffen.	  
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Graag	  willen	  we	  dan	  ook	  de	  sponsors	  van	  het	  begin	  hierin	  noemen:	  
 Gemeente	  Den	  Haag	  
 Woningbouwvereniging	  De	  Goede	  Woning	  -‐	  thans	  Staedion)	  
 Woningbedrijf	  Zuidoost	  -‐	  thans	  Vestia	  Den	  Haag	  Zuid-‐Oost	  
 Woningbeheer	  NV	  
 V.S.B.-‐fonds	  Den	  Haag	  e.o.-‐	  thans	  Fonds	  1818	  tot	  het	  nut	  van	  het	  algemeen	  
 Stichting	  Kinderpostzegels	  Nederland	  	  	  	  	  
 Stichting	  Madurodam	  Ondersteuningsfonds	  	  	  
 Nationaal	  Jeugdfonds	  Jantje	  Beton	  
 ING	  Nederland	  	  	  
 Moret,	  Ernst	  &	  Young	  -‐	  thans	  Ernst	  &	  Young	  	  	  
 RABO-‐bank	  Nederland	  
 Nationale	  Nederlanden	  -‐	  (speeltuin	  Kaapseplein)	  

	  
Omdat	  we	  nog	  aanvullende	  financiën	  nodig	  hadden	  voor	  3	  jaar	  exploitatiekosten,	  hebben	  wij	  
contact	  gezocht	  met	  de	  toenmalige	  peetvader	  van	  Transvaal	  en	  voorzitter	  van	  de	  Tweede	  Kamer	  
de	  heer	  Wim	  Deetman.	  Vooral	  de	  heer	  Jur	  de	  Haan,	  manager	  integraal	  beheer	  bij	  de	  gemeente	  
Den	  Haag,	  heeft	  ons	  hierbij	  ondersteund.	  De	  heer	  Deetman	  adviseerde	  de	  initiatiefnemers,	  om	  
naast	  een	  subsidieaanvraag	  bij	  de	  gemeente,	  ook	  een	  beroep	  te	  doen	  op	  sponsorgelden	  van	  
bedrijven	  die	  zaken	  deden	  met	  Zuid-‐Afrika	  (Transvaal	  is	  een	  gebied	  in	  Zuid-‐Afrika	  en	  ook	  de	  
straatnamen	  hebben	  relatie	  met	  Zuid-‐Afrika.)	  Er	  werd	  een	  groot	  aantal	  'bedelbrieven',	  met	  o.a.	  
zijn	  naam	  eronder	  verstuurd.	  Dit	  leverde	  een	  aardige	  respons	  op.	  (Namen	  zijn	  vermeld	  in	  
sponsorlijst).	  
	  
De	  initiatiefnemers	  van	  het	  project	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  hadden	  inmiddels	  contact	  gezocht	  
met	  Mia	  Gores	  (van	  de	  Welzijn	  Organisatie	  Centrum/WOC)	  om	  te	  bekijken	  of	  er	  via	  deze	  
organisatie	  mogelijkheden	  waren	  voor	  het	  plaatsen	  van	  personeel	  op	  de	  spelcontainers.	  Dit	  was	  
nodig	  omdat	  de	  BOT	  zelf	  geen	  personeel	  aan	  kan	  nemen.	  In	  die	  tijd	  was	  net	  de	  nieuwe	  
'Melkertregeling'	  van	  de	  minister	  van	  Sociale	  Zaken	  van	  start	  gegaan	  en	  d.m.v.	  deze	  regeling	  
konden	  er	  een	  achttal	  'Melkertfunctionarissen',	  daarna	  ID-‐functionarissen	  genoemd	  	  (twee	  per	  
spelcontainer)	  worden	  aangesteld.	  Het	  WOC	  regelde	  ook	  een	  begeleider/coördinator	  voor	  het	  
project	  om	  de	  dagelijkse	  gang	  van	  zaken	  in	  goede	  banen	  te	  leiden.	  De	  heer	  Kees	  te	  Gussinklo,	  die	  
al	  werkzaam	  was	  als	  sportbegeleider	  in	  de	  wijk,	  kreeg	  extra	  uren	  voor	  de	  begeleiding	  van	  deze	  
medewerkers.	  	  
	  
De	  eerste	  spelcontainer	  
Tijdens	  de	  oplevering	  van	  het	  vernieuwde	  Kaapseplein	  (gesponsord	  door	  Nationale	  
Nederlanden),	  op	  1	  mei	  1996	  ging	  de	  spelcontainer	  definitief	  van	  start.	  Het	  onderhoud	  van	  de	  
spelcontainer	  en	  de	  exploitatiekosten	  kwam	  voor	  rekening	  van	  de	  Dienst	  Stadsbeheer	  van	  de	  
gemeente	  Den	  Haag,	  terwijl	  o.a.	  het	  speelgoed	  werd	  betaald	  door	  de	  werkgroep	  Haagse	  Hopjes	  
Transvaal.	  De	  eerste	  twee	  'Melkertmedewerkers'	  begonnen	  hun	  werkzaamheden	  en	  van	  af	  het	  
begin	  aan	  werd	  de	  spelcontainer	  een	  groot	  succes.	  Binnen	  drie	  maanden	  waren	  er	  al	  zo'n	  350	  
kinderen	  lid	  van	  het	  Haagse	  Hopje	  op	  het	  Kaapseplein.	  	  
Tussentijds,	  na	  wat	  strubbelingen	  met	  jongerengroepen	  op	  het	  plein,	  is	  er	  nog	  een	  
'Hopjesmedewerker'	  bijgekomen	  en	  daarna	  ging	  het	  alleen	  maar	  crescendo.	  Na	  een	  half	  jaar	  een	  
'Haags	  Hopje'	  op	  het	  plein,	  kon	  een	  functionaris	  van	  Dienst	  Stadsbeheer	  vertellen,	  dat	  het	  
vandalisme	  met	  zo'n	  70	  %	  was	  afgenomen.	  Voorwaar	  een	  groot	  succes!!	  
	  
Januari	  1997	  werden	  de	  overige	  drie	  spelcontainers	  geplaatst	  en	  kon	  men	  spreken	  van	  de	  
'Haagse	  Hopjes'	  in	  Transvaal.	  Deze	  drie	  containers	  zijn	  in	  het	  bezit	  van	  de	  werkgroep	  Haagse	  
Hopjes	  en	  werden	  "om	  niet"	  in	  gebruik	  gegeven	  aan	  de	  opgerichte	  Stichting	  Haagse	  Hopjes	  
Transvaal,	  die	  dan	  ook	  verantwoordelijk	  is	  voor	  de	  exploitatiekosten.	  
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In	  de	  loop	  der	  jaren	  zijn	  de	  pasje	  ook	  steeds	  verbeterd.	  
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Overzicht	  Haagse	  Hopjes,	  Exploitatie	  en	  Beheer	  2012	  
	  
Locatie	  

	  
In	  beheer	  bij	  (Exploitatie)	  

	  
	  
Centrum	  -	  Transvaal	  

	  

	  	  1.	  Joubertplantsoen	   Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  
	  	  2.	  Ruth	  Firstplein	   Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  
	  	  3.	  Wijkpark	  Transvaal	   Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  
	  	  4.	  Kaapseplein	   Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  
	  	  5.	  Anna	  Blamanplein	  	   Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  
	  	  6.	  Hopmobiel	  (GHM)	  +	  Zuid	  Transvaal	   Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  
	  
	  
Centrum	  -	  Schilderswijk	  

	  
	  

	  	  7.	  Deltaplantsoen,	  Scheldestraat	   Zebra	  Welzijn	  	  
	  	  8.	  Wijkpark	  Kortenbos	   Zebra	  Welzijn	  
	  	  9.	  Jennyplantsoen,	  Hemsterhuisstraat	   Zebra	  Welzijn	  
10.	  Oranjeplein,	  Spinozastraat	   Zebra	  Welzijn	  
11.	  Falconahof,	  Falckstraat	   Zebra	  Welzijn	  
12.	  Tenierplantsoen,	  Tenierstraat	   Zebra	  Welzijn	  
13.	  Jacob	  van	  Campenplein	  	   Zebra	  Welzijn	  
14.	  Van	  der	  Vennepark	   Zebra	  Welzijn	  
	  
	  
Segbroek	  	  

	  

15.	  Hondiusterrein	   Voor	  Welzijn	  	  
16.	  Newtonplein	  
	  
Loosduinen	  

Voor	  Welzijn	  	  
	  
	  

17.	  Cantateplein	   Voor	  Welzijn	  	  
	  
	  
Haagse	  Hout	  

	  

18.	  H.	  Hamelinkplantsoen	   Voor	  Welzijn	  
20.	  Spaarwaterstraat	   Voor	  Welzijn	  
	  
	  
Escamp	  

	  

21.	  Eekhoornradeveld	   Stichting	  Mooi	  	  
	  
	  
Scheveningen	  

	  

22.	  Van	  Aldegondeplein	   Welzijn	  Scheveningen	  
23.	  Dr.	  de	  Visserplein	   Welzijn	  Scheveningen	  	  
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Informatie	  voor	  ouders/verzorgers	  en	  belangstellenden	  
In	  mei	  1996	  en	  januari	  1997	  zijn	  er	  op	  een	  viertal	  pleinen	  in	  Transvaal	  spelcontainers	  
neergezet.	  	  
In	  deze	  spelcontainers	  is	  allerlei	  soorten	  speelgoed	  aanwezig,	  dat	  onder	  bepaalde	  
voorwaarden	  (via	  een	  gratis	  pasje)	  uitgeleend	  kan	  worden	  aan	  kinderen	  met	  goed	  
gedrag	  en	  in	  de	  leeftijd	  van	  3	  tot	  15	  jaar.	  	  
Deze	  spelcontainers	  zijn	  erg	  succesvol,	  want	  het	  aantal	  “Haagse	  Hopjes	  leden”	  is	  in	  het	  
jaar	  2006	  gestegen	  naar	  ruim	  5600.	  Sinds	  februari	  2003	  rijdt/staat	  er	  op	  de	  GHM	  en	  
Groente	  en	  Fruitmarkt	  	  een	  kar,	  de	  Hopmobiel,	  ook	  daar	  zijn	  al	  honderden	  kinderen	  
ingeschreven.	  En	  in	  2005	  hebben	  we	  een	  mooi	  Haagse	  Hopjes/Beheerhuisje	  gekregen	  
op	  het	  Wijkpark	  Transvaal.	  Op	  dit	  moment	  hebben	  we	  6	  Hopjes	  en	  het	  aantal	  
Hopjesleden	  is	  ruim	  9000.	  
	  

 De	  pleinen	  in	  Transvaal,	  waar	  een	  spelcontainer	  van	  de	  	  
	  	  	  	  	  	  Stichting	  Haagse	  Hopjes	  staat	  zijn:	  	  	  
Kaapseplein	  
Wijkpark	  Transvaal	  	  
Ruth	  Firstplein	  	  
Joubertplantsoen	  
Anna	  Blamanplein	  (GHM)	  	  
	   	  
De	  HOPMOBIEL	  komt	  op:	   	  
Dinsdag,	  woensdag	  en	  donderdag:	  	  	  	  	  	  	  	  
Op	  het	  Stellenboschplein	  
	  
Openingstijden:	  	  
Dagelijks	  van	  14.45	  –	  20.30	  uur.	  	  
Of	  tot	  de	  straatverlichting	  aan	  gaat.	  
Behalve	  de	  woensdag	  deze	  is	  van	  12.45	  –	  19.00	  uur.	  	  
In	  de	  vakanties	  zijn	  we	  open	  van	  12.45	  –	  19.00	  uur.	  
Op	  zaterdag	  alleen	  bij	  voldoende	  personeel.	  
	  

 Wat	  kun	  je	  bij	  de	  Haagse	  Hopjes	  spelcontainers	  doen?	  	  
In	  de	  spelcontainers	  zit	  een	  heleboel	  speelgoed	  zoals:	  rollerskates,	  skeelers,	  fietsen,	  
springtouwen,	  voetballen,	  poppenwagens,	  skelters	  en	  nog	  veel	  meer	  spannend	  
speelgoed.	  Iedereen	  die	  iets	  uit	  de	  spelcontainer	  wil	  lenen,	  moet	  eerst	  lid	  worden	  van	  de	  
Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal.	  Je	  wordt	  lid	  door	  een	  gratis	  pasje	  te	  laten	  maken	  bij	  
een	  van	  de	  medewerkers	  van	  de	  Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal.	  Deze	  mensen	  lenen	  
aan	  jou	  het	  speelgoed	  uit	  en	  houden	  ook	  nog	  eens	  toezicht	  op	  het	  plein.	  	  
	  
Let	  op:	  Als	  je	  een	  pasje	  wilt	  aanvragen,	  moet	  je	  wel	  een	  van	  je	  ouders	  of	  een	  voogd	  
meenemen.	  Deze	  moet	  een	  geldig	  legitimatiebewijs	  bij	  zich	  hebben	  en	  een	  brief	  waarop	  
het	  adres	  vermeld	  staat.	  Samen	  met	  twee	  pasfoto’s	  van	  jou	  (niet	  te	  jong),	  anders	  kun	  je	  
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geen	  lid	  worden.	  Er	  wordt	  dan	  een	  mooi	  pasje	  gemaakt	  met	  daarop	  je	  pasfoto	  en	  dat	  
lever	  je	  in	  bij	  de	  medewerkers	  als	  je	  speelgoed	  wilt	  lenen.	  Als	  je	  het	  speelgoed	  weer	  
terugbrengt,	  dan	  krijg	  je	  ook	  je	  pasje	  terug.	  Je	  mag	  met	  je	  pasje	  op	  alle	  pleinen	  van	  de	  
Stichting	  Haagse	  Hopjes	  lenen.	  Makkelijk	  toch?	  Oh,	  ja,	  als	  je	  gaat	  verhuizen	  dan	  moet	  een	  
van	  de	  ouders	  nieuwe	  adres	  door	  te	  geven	  en	  een	  nieuw	  pasje	  te	  laten	  maken.	  
	  

 Wanneer	  mag	  je	  speelgoed	  lenen?	  
Je	  mag	  speelgoed	  lenen	  als	  je	  bijvoorbeeld	  kleine	  karweitjes	  doet	  op	  het	  plein,	  o.a.	  kleine	  
kinderen	  helpt	  met	  fietsen,	  het	  plein	  aanveegt	  of	  papiertjes	  “happen”,	  meehelpt	  met	  
allerlei	  spelletjes	  geen	  andere	  kinderen	  pest,	  luister	  naar	  de	  juf	  en	  meester	  en	  natuurlijk	  
niets	  kapot	  maakt	  of	  het	  plein	  vervuilt	  met	  onder	  andere	  schilletjes	  van	  
zonnebloempitten.	  Dus	  door	  goed	  gedrag	  kan	  je	  speelgoed	  lenen	  en	  als	  je	  extra	  goed	  
meehelpt	  krijg	  je	  misschien	  zelfs	  een	  snoepje.	  	  
	  
Ieder	  lid	  moet	  zich	  houden	  aan	  de	  pleinregels	  (zijn	  bijgevoegd)	  de	  medewerkers	  van	  de	  
Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  hebben	  het	  recht	  om	  kinderen	  van	  het	  plein	  te	  
verwijderen	  of	  voor	  onbepaalde	  tijd	  pasjes	  in	  te	  nemen	  van	  kinderen	  die	  zich	  op	  het	  
plein	  hebben	  misdragen	  of	  die	  zich	  niet	  aan	  de	  regels	  hebben	  gehouden.	  Wij	  adviseren	  u	  
ook	  om	  alle	  informatie	  goed	  door	  te	  lezen	  en	  de	  regels	  aan	  uw	  kinderen	  uit	  te	  leggen.	  Dit	  
om	  misverstanden	  te	  voorkomen.	  

De	  Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade	  of	  letsel	  
aangebracht	  of	  veroorzaakt	  door,	  het	  spelen	  van	  uw	  kind/kinderen	  op	  de	  pleinen	  waar	  
de	  Haagse	  Hopjes	  staan.	  
	  
Voor	  informatie	  en	  inlichtingen	  kunt	  u	  bellen	  naar:	  Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal:	  	  
Joke	  van	  den	  Boomen	  –	  voorzitter,	  mob.	  06	  -‐	  307	  21	  668.	  	  
	  
Wist	  u	  dat	  de	  Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal	  een	  vrijwilligersorganisatie	  is???	  
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De	  Pleinregels	  	  
	  

 	   Altijd	  luisteren	  naar	  de	  beheerders	  van	  het	  plein!	  
	  

 	   Maak	  het	  gezellig	  en	  leuk,	  ruzie	  maken	  hoort	  daar	  niet	  bij!	  
	  

 	   We	  houden	  met	  elkaar	  het	  plein	  schoon	  en	  heel!	  Dus	  geen	  
	   schilletjes	  van	  pitten,	  noten	  of	  ander	  afval	  op	  de	  grond	  gooien.	  	  
	   	  

 	   Geen	  speelgoed	  van	  elkaar	  afpakken!	  
	  

 	   Lenen	  van	  speelmateriaal	  
	  

 	   Je	  kan	  alleen	  lenen	  met	  een	  geldig	  Haagse	  Hopjespasje.	  
	  

 	   Voorzichtig	  met	  het	  geleende	  speelgoed	  omgaan	  en	  het	  altijd	  weer	  netjes	  
	   terugbrengen!	  

	  
 	   Ieder	  kind	  blijft	  altijd	  verantwoordelijk	  voor	  zijn	  eigen	  geleende	  speelgoed.	  

	  
 	   Met	  de	  geleende	  speelmaterialen	  mag	  je	  alleen	  spelen	  op	  het	  plein.	  

	  
 	   Tijdens	  de	  pauze	  wordt	  GEEN	  speelgoed	  uitgeleend.	  Je	  mag	  het	  wel	  
	   terugbrengen.	  

	  
 	   Het	  ruilen	  van	  speelgoed	  mag	  alleen	  met	  medeweten	  van	  de	  	  
	   Hopjesmedewerkers.	  

	  
 	   Aansprakelijkheid	  

	  
 	   De	  medewerkers	  van	  de	  Stg.	  Haagse	  Hopjes	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  diefstal	  	  

	   en/of	  vermissing	  en	  ontstane	  schade	  aan	  eigendommen	  van	  derden!	  
	  

 	   De	  medewerkers	  van	  de	  Stg.	  Haagse	  Hopjes	  zijn	  niet	  aansprakelijk	  voor	  letsel,	  
	   	  

	   die	  kinderen	  oplopen	  tijdens	  gebruikmaking	  van	  de	  speelmaterialen	  van	  de	  
	   Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal.	  
	  

 	   Bij	  diefstal	  of	  vernieling	  van	  eigendom	  van	  de	  Stichting	  Haagse	  Hopjes	  wordt	  
	   aangifte	  gedaan	  bij	  de	  politie!	  
	  
	  



Stichting Haagse Hopjes Transvaal  2012  Pagina 43 van 44 
 

	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   Pasfoto�	   	  2	  x	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
Inschrijfdatum:……………………………………………….….	  
	   	   	  
Inschrijfnummer:	  ……………………………….......................	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Nr.	  legitimatiebewijs	  …………………………………………...	  
	  
	  

 Aanvraagformulier	  lidmaatschap	  	  
	  

 	   Voornaam:…………………………Achternaam:…………………………………………	  
	  

 	   Adres:	  	  …………………………………………………Postcode:	  	  ………………………	  
	  

 	   Geboorte	  datum:	  ………………………………………Tel.:	  …………………………….	  
	  

 	   Naam	  School:	  	  ……………………………………………………………………………..	  
	  

 	   Land	  van	  herkomst	  ouders	  ……………………………………………………………..…	  
	  

 	   Nationaliteit	  kind:	  .………………………………………………………………………….	  
	  

 	   Heeft	  u	  alles	  goed	  doorgelezen	  en	  heeft	  u	  alles	  aan	  uw	  kind/kinderen	  uitgelegd?	  	  
	  

 	   U	  gaat	  akkoord	  met	  het	  reglement	  van	  de	  Stichting	  Haagse	  Hopjes	  Transvaal?	  
	   	  

	   Dan	  een	  handtekening:	  Ouder/Verzorger:	  	  
	   	   	   	   	   	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

 	   Denk	  erom	  u	  heeft	  per	  kind	  2	  pasfoto´s	  nodig.	  En	  u	  moet	  zelf	  uw	  kind	  
	   aanmelden	  met	  uw	  paspoort	  of	  ID-kaart.	  De	  beheerder/ster	  schrijft	  zelf	  het	  
	   nummer	  van	  uw	  legitimatiebewijs	  boven	  op	  dit	  formulier.	  U	  moet	  ook	  een	  
	   brief	  meebrengen	  waar	  uw	  adres	  op	  staat.	  Noteert	  u	  het	  nummer	  van	  het	  
	   pasje?	  Dan	  kunnen	  wij	  snel	  een	  pasje	  bijmaken	  als	  het	  weg	  is.	  Na	  verhuizing	  
	   nieuw	  pasje	  aanvragen.	  	  
 	   Voor	  meer	  informatie	  of	  vragen	  kun	  je	  contact	  opnemen	  met:	  
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