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Voorwoord 
  
 
Voor u ligt het Jaarverslag van de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal . Vóór mij ligt een heel 
spannende periode waarin ik herstellende ben van 
een ernstige ziekte en een zware operatie.  Achter 
ons ligt een roerige periode waarbij de wijk 
Transvaal regelmatig zeer negatief in de pers 
kwam.  
Was Nederland verbaasd over waar al die 
radicalisering nu vandaan kwam en hoe dit  
opeens  allemaal kon gebeuren, verbaasde ik mij 
op mijn beurt over de naïviteit van de 
Nederlanders. 
Helaas heb ik de wijk Transvaal de afgelopen 
jaren steeds verder zien opsplitsen en verharden, 
zag ik de angstige gezichtjes van kinderen die vertelde dat hun vader naar Irak wilde om te 
gaan vechten tegen de IS omdat zijn familie gevaar liep. Zie ik jongens die een paar jaar 
geleden nog aan het hekje van de Hopjes stonden te dringen om zo snel mogelijk een 
glanzende skelter te lenen, nu opkijken naar radicaliserende  grotere jongens en zich stoer en 
geaccepteerd willen voelen, om zich vervolgens mee te laten slepen in hun hetze.   
 

De spanning was afgelopen zomer te 
voelen in de wijk en helaas hebben 
een heleboel kinderen de spanningen 
van heel dichtbij meegemaakt op het 
Wijkpark Transvaal.  
 
Meer dan eens is het belangrijk dat 
kinderen kunnen blijven spelen op 
veilige pleinen en worden 
uitgedaagd met sportieve activiteiten 
en spannend buitenspeelgoed.   
 
Ik zal me met hart en ziel inblijven 
zetten om dat te kunnen blijven 
realiseren.  

 
 
Een brandbrief van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal aan Gemeente en Rijk doen 
wij als Bijlage bij dit jaarverslag 2014. 
 
 
 
 
 
Joke van den Boomen 
Voorzitter van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
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Bestuur haar activiteiten en verslagen 
 
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 
 Henneke Vogels 

 
Het Bestuur heeft zich vooral beziggehouden 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 ;  
 Vergaderingen en regelmatig bijelkaar komen om activiteiten te bespreken, dit om de 
deskundigheid van onze medewerkers en vaste vrijwilligers te vergroten ; 
 Het behouden en vinden van nieuwe sponsors; 
 Overleg met gemeente en zakelijke relaties van de Stichting Haagse Hopjes;  
 Het organiseren van de pleinfeesten; 
 Maatschappelijke stages en snuffelstages voor VMBO leerlingen. 

 
De Stichting heeft ook in 2014 een aantal taken niet meer kunnen uitvoeren.                                                  
Deze taken zijn o.a :  

 Het ondersteunen van basisscholen bij het fietsverkeersexamen ;  
 Het bieden van stageplaatsen MBO alle niveau’s en HBO. 
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Vaste medewerkers Haagse Hopjes 
 
Even voorstellen: de medewerkers van de Hopjes 
Eigenlijk heeft de Stichting Haagse Hopjes 6 vaste 
medewerkers die al jaren werken bij de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal. Helaas is één medewerker al het gehele 
jaar ziek en moeten de 5 overige medewerkers zich 
ontfermen over meer dan 9500 kinderen.  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 alsmaar  
maar groter wordt. En dan is het niet alleen het verzorgen van 
de uitleen van speelgoed maar ook het toezicht houden op de 
spelende kinderen, de orde op de pleinen handhaven en hun 
ouders te  woord staan. Ook moeten zij op het speelgoed 
letten en repareren ze fietsjes als dat nodig is. Daarnaast 
moeten ze toezicht houden op het toilet  waar de kinderen 
gebruik van kunnen maken op het Wijkpark Transvaal. 

Vrijwilligers  

Vrijwilligers uit de buurt 
Er is gelukkig nog steeds een handjevol buurtbewoners die 
willen participeren bij de Stichting Haagse Hopjes en op wie 
wij altijd een beroep kunnen doen bij de pleinactiviteiten en 
wijkactiviteiten. Het moet zeker wel vermeld worden dat het 
hier om  relatief oudere, zeer trouwe vrijwilligers gaat 
waarvoor het steeds zwaarder wordt om een hele middag 
actief bezig te zijn. Er is nauwelijks instroom van jongeren 
uit de wijk, dit baart ons zorgen omdat de Stichting Haagse 
Hopjes zeker bij plein- en wijkactiviteiten afhankelijk is van 
welwillende buurtbewoners. 
 
Vrouwen aan Zet (VAZ) en Buurtvaders 
Zowel de Vrouwen aan Zet als de Buurtvaders,  zijn niet 
meer actief als georganiseerde groep. Gelukkig zijn er nog  
enkele dames en heren die de Hopjes en de kinderen een 
warm hart toedragen en ons nog komen ondersteunen bij 
plein- en buurtactiviteiten.   
  
6 vaste vrijwilligers bij de Hopjescontainers  
Fatima, Fariz en Halima. Zij zijn al jaren vaste vrijwilliger bij 
de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Fatima  kent alle 
pleinen goed en is dan ook inzetbaar waar nodig.  Faris heeft 
een aantal jaar op het Anna Blamanplein gewerkt en sinds 
2014  staat hij op het Wijkpark Transvaal.  Ook kregen we er 
in 2014 drie vaste nieuwe vrijwilligers bij: Jamal, Yeliz en 
Chaib.    
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Tijdelijke vrijwilligers  
Incidenteel kan de stichting genieten van vrijwilligers die via 
organisaties voor een aantal uren of dagen de stichting 
ondersteunen. Daarnaast  zijn  er VMBO scholieren, die hun 
maatschappelijke stage of snuffelstage komen invullen bij de 
Haagse Hopjes Transvaal. 
Helaas blijkt de inzet en motivatie van sommige studenten 
ver te zoeken. Voor de pleinmedewerker die toch al vaak 
alleen staat op een plein, is dit een behoorlijke belasting. De 
regels voor het aanmelden en verkrijgen van een stageplaats 
hebben wij dan ook aangepast en we hopen op deze wijze 
goed gemotiveerde leerlingen een leuke stageplaats te kunnen 
aanbieden. 
 
Nieuwe Livable studenten bij Haagse Hopjes  
Het mooie weer komt weer om de hoek kijken in Den Haag 
wat inhoudt dat het weer druk gaat worden bij Haagse Hopjes 
in Transvaal. Een hoop kinderen zullen de straat weer 
opzoeken, op zoek naar één van de pleinen, beheert door de 
Haagse hopjes Transvaal, om speelgoed te lenen. Ook de 
Hopmobiel staat weer 2 dagen per week op het 
Stellenboschplein. Mede mogelijk gemaakt door de 
vrijwilligers en studenten vanuit Livable. Vanaf dit jaar zijn 
er weer een aantal nieuwe juffen en meesters bij voor de 
kinderen op het Stellenboschplein. Deze zijn gedurende dit 
jaar in Den Haag komen wonen en zetten zich door middel 
van de Haagse Hopjes in voor maatschappelijke 
betrokkenheid.  
 
Eerste meeting: 
Gedurende de eerste meeting is er kennis gemaakt tussen alle 
studenten die onder het genot van een hapje eten zichzelf 
hebben voorgesteld waarbij ook Joke van den Boomen van de 
Stichting Haagse Hopjes aanwezig was om de nieuwe 
lichting studenten te ontmoeten en iets te vertellen over het 
ontstaan en reilen en zeilen van Haagse Hopjes. De sfeer was 
erg goed en er was duidelijk enthousiasme over het verzorgen 
van de taken omtrent de Hopmobiel. Afgelopen jaar heeft de 
Hopmobiel vooral op de donderdag gereden i.v.m. een tekort 
aan vrijwilligers. Maar vanaf heden rijdt hij dus ook elke 
dinsdag. Voor de kinderen van het Stellenboschplein kwam 
dit als een welkome verrassing. Toen er ook nog eens extra 
nieuwe meesters en zelfs een supergezellige juf (enthousiast 
hockeyster) meekwamen,  kon het helemaal niet meer stuk.  
De Hopmobiel is vlak voor de winter helemaal opnieuw 
ingericht met spullen die aansluiten bij de vraag van de 
kinderen en de voorkeuren van de meesters. Wellicht hebben 
we binnenkort dus extra hockeysticks nodig zodra de 
kinderen weten wanneer Juf Alice langs komt.  
Nieuwe Meesters!  
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Ook meesters Gijs, Joca en Jan worden door de kinderen 
warm ontvangen, als ze maar mee doen met welk spel dan 
ook! Meester Gijs is voor een bordspelletje wel te porren 
en ook meester Jan is een aantal nieuwe spellen aan het 
leren, als hij niet aan het long-boarden of touwtje springen 
is met de kinderen. Kortom de nieuwe meesters worden 
door de kinderen omarmt! Gelukkig, met zo veel leuke 
nieuwe meesters en juffen zou je bijna denken dat de 
meesters die al langer meedraaien snel vergeten zouden 
worden maar gelukkig is dit niet zo. Voor zowel de nieuwe 
als de oude  
meesters worden mooie tekeningen gemaakt die de gehele 
bus dit jaar weer moeten gaan versieren. En hoe moeilijk 
het 
soms ook lijkt om de namen van al die verschillende juffen 
en meesters te leren, een groot aantal kinderen komt al goed 
in de buurt. wij hebben er zin in!  
Jeroen 

 
Haagse Hopjes verwent haar vrijwilligers 
Voor niets gaat de zon op. Natuurlijk krijgen onze 
vrijwilligers veel waardering. Maar wat onze vrijwilligers 
ook krijgen als dank is een jaarlijks terugkerend etentje bij 
de Gouden Wok in het Zuiderpark. 
 
Ook dit jaar was het weer smaakvol en gezellig en goed om 
te zien dat vrijwilligers van de verschillende pleinen elkaar  
in een ontspannen sfeer leren kennen en hun ervaringen op 
de diverse pleinen kunnen delen.  
 

Sponsors 

De sponsors die in 2014 een bijdrage hebben 
geleverd zijn: 

 Fonds 1818 tot nut van het algemeen 
 Stichting Madurodam Steunfonds 
 Staedion Wonen 
 Gemeente Den Haag  
 Stg. Het Oude Koetshuis/Willem van Heckfonds 
 Com. bijzondere bijdrage van de zusters van  

 de Heilige Familie te Neerbosch 
 Erna Willard  
 Jan-Huug Lobregt 
 Voetbalblad Elf (Voetballen) 
 Onder de Bogen 
 Stichting Boschuysen   
 Pierre Heijnen 
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Sponsering van generatie op generatie 
Dit jaar zijn wij blij verrast met en door een nieuwe sponsor: 
Jan-Huug Lobregt de neef van onze vrijwilligster, Zuster 
Willemien Willard, van de zusters van de Heilige Familie te 
Neerbosch. Na haar overlijden op 14 februari 2007, alweer  
8 jaar geleden, heeft haar zuster Erna Willard ons jarenlang 
met een bijdrage verblijd en nu heeft Erna het stokje  
overgedragen aan haar zoon Jan-Huug Lobregt.  
Jan-Huug mailde met onze voorzitter en wilde graag ons 
Activiteitenplan 2015 inzien. Om een lang (email)verhaal 
kort te houden: er werd nog een bijdrage toegezegd van 
€ 1.500,-- voor 2014 en € 500,-- voor 2015. Het bedrag ad 
€ 2.000,-- mochten wij heel snel ontvangen. Geweldig als je 
aan het eind van het jaar behoorlijk krap zit, dan was dit een 
meer dan welkom geschenk. Verder werd er een afspraak 
gemaakt om met zijn gezin een keer te komen kijken bij de 
Haagse Hopjes. Wij waarderen het enorm dat hij de 
sponsoring van zijn moeder aan de Haagse Hopjes wil 
voortzetten en zijn hem zeer dankbaar voor zijn bijdrage aan 
ons werk voor de kinderen in Transvaal en daarbuiten.  
De Heilige Familie te Neerbosch, waar Willemien toe 
behoorde,  is ook nog steeds een trouwe sponsor van de  
Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Geweldig toch!  
 
De Hopjes zijn al de sponsoren zeer dankbaar; zij zorgen 
door hun bijdragen dat de Hopjes een heleboel kinderen in 
de wijk Transvaal maar ook daarbuiten, een onvergetelijke 
jeugdherinnering kunnen meegeven en de ruimte hebben 
gekregen om kind te zijn. Wij willen al onze sponsors 
nogmaals  hartelijk danken.  
Hopelijk blijft u ons nog jaren helpen. 
 
 
Samenwerking met andere organisaties    
 
WBS-Evenementen 2000  
Om onze extra activiteiten goed te kunnen uitvoeren is de  
inzet van Corné Leenheer van WBS-Evenementen 2000 van 
het grootste belang. Wij zelf hebben geen mensen die 
ervaring hebben met het opzetten van Evenementen. 
Daarom is Corné bijna onmisbaar geworden.  
Natuurlijk maken wij de keuze in de activiteiten maar het 
opzetten van het terrein met alles erop en eraan, Moet 
deskundig gebeuren. Zo moeten de luchtkussens goed 
bevestigd worden, rekening houdend met de wind en Corné 
heeft daarvoor de kennis in huis om dit goed te doen. In het 
vorige jaarverslag uitte ik al mijn bezorgdheid dat ik me 
geen raad zal weten als Corné genoodzaakt is om ermee te 



Stichting Haagse Hopjes Transvaal  2014  Pagina 9 van 47 
 

stoppen. Helaas is ook Corné getroffen door een zeer 
ernstige ziekte en is hij druk bezig met behandelingen die 
bijdragen aan zijn herstel.  
Ik dank Corné dan ook met heel mijn hart, ik vind het 
namelijk ontzettend  belangrijk om alles veilig geplaatst te 
hebben en daar vertrouw ik Corné volledig in. W 
Wat ook 
Wat ook zeker het vermelden waard is, is dat Corné bijna 
alle kraamactiviteiten zelf maakt en in elkaar zet en ieder 
jaar heeft Corné wel een nieuw spel bedacht of een 
verbetering aangebracht aan een bestaand spel. Zijn  
enthousiasme werkt zeer aanstekelijk. Daarnaast kent Corné 
bijna alle kinderen die aan onze activiteiten mee doen. 
Zeker de kinderen en jongeren uit Transvaal en de 
Schilderswijk. Hierdoor kunnen wij altijd inschatten of iets 
goed gaat of dat we extra mensen nodig hebben. Het is voor 
ons te hopen dat Corné nog lang mee blijft doen met onze 
extra activiteiten en wij wensen hem beterschap en een 
spoedig herstel toe. 
  
Buurthuis Bario 
Al sinds de start van de activiteiten in 1997 doet Bario mee 
op het Joubertplantsoen met het Internationaal Kinderfeest,  
het hoort er gewoon bij. Bario verzorgt dan meestal de 
creatieve activiteiten zoals bekers verven, kroontjes maken,  
eierkoeken versieren en nog veel meer. Ook in 2014 waren  
ze ruim aanwezig.  

Buurthuis Boerenplein  
Vorig jaar kwam Sinterklaas voor het eerst naar het 
buurthuis aan het Boerenplein. En ook in 2014 hebben we  
samen met Sinterklaas en de Pieten een onvergetelijk feest 
kunnen vieren met de wijkkinderen van 4 t/m 9 jaar. De 
stichting Haagse Hopjes heeft ook dit jaar weer kunnen 
genieten van de prima samenwerking met het Buurthuis 
Boerenplein. 
 
Set in Motion 
“Set in Motion” staat garant voor uitdagende attracties, 
zoals  
de Wipe-Out-Baan, dat is een 30 meter lange stormbaan of 
het spannende Lasergamespel. Maar Set in Motion staat 
zeker ook garant voor professioneel en deskundig, goed 
opgeleid personeel.  
Ook dit jaar konden wij Set in Motion inhuren om ons 
Hopje op het Wijkpark Transvaal open te houden in de 
zomervakantie. Daarnaast hebben zij de hele zomervakantie 
op vrijdagmiddag een extra activiteit georganiseerd op het 
Wijkpark. Voor de voorzitter is deze periode weer een 
verademing geweest. Dankzij de inzet van de Set in Motion 
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medewerkers liep alles ook dit jaar weer op rolletjes en 
konden de kinderen de hele zomervakantie minstens bij één 
van de Hopjes in Transvaal terecht om te spelen.  
 
Kinderboerderij “de Woelige stal” 
De stichting Haagse Hopjes heeft een leuke en zeer nuttige 
samenwerking met de kinderboerderij op het Wijkpark.  
Jaarlijks organiseren wij in de maand oktober onze 
gezamenlijke herfstactiviteit.  Maar ook met andere 
activiteiten kunnen we altijd een beroep doen op Sandra of 
één van de andere medewerkers van Stadsboerderij De 
Woelige Stal. 
 
OBS De Springbok op het Wijkpark Transvaal 
Koningsdag: 
Stichting Haagse Hopjes vindt het belangrijk om met de 
scholen in de wijk samen te werken. Zo ook met de 
Koningsdagviering voor leerlingen van OBS De Springbok.  
De Haagse Hopjes stelt het plein met alle mogelijkheden, ter 
beschikking aan de school: Het plein wordt door ons 
versierd, er kan limonade worden gemaakt, onze 
Hopjesmedewerkers worden ingezet om mee te werken aan 
de activiteiten die de school heeft gepland en werken dan op 
tijden die zij normaal gesproken niet hoeven te werken, 
kortom  de school kan die dag gebruik maken van de 
Hopjes-faciliteiten. 
 
Support en Sponsering Sport Experience 
Kameroen 
Wij zijn 2 studenten, Jeroen de Groot en Bram Strookman, 
aan de HALO ( Haagse Academie Lichamelijke Opvoeding) 
en wonen in een oud schoolpand in Moerwijk via Livable. 
Als tegenprestatie voor het leuke en voordelige wonen,  
werken wij als vrijwilligers voor de stichting Haagse Hopjes 
Transvaal, waar wij voornamelijk rondrijden met de 
Hopmobiel. Naast het werk dat wij voor de Haagse Hopjes 
doen en onze studie,  zijn wij een project gestart genaamd 
Sport Experience Kameroen. Een tikkeltje geïnspireerd door 
Haagse Hopjes en vanuit onze eigen visie op bewegen, zijn 
wij sportspullen aan het inzamelen voor een ‘stad’ in 
Kameroen waar wij afgelopen zomer zijn geweest om 
verschillende nieuwe sporten te introduceren en het sporten 
voor de jeugd in Buea mogelijk te maken. Na dit idee te 
hebben voorgelegd bij Joke van den Boomen (voorzitster 
Haagse Hopjes) kwam er direct respons over speelgoed en 
sportmateriaal dat bij de Haagse Hopjes in mindere mate 
werd gebruikt. Deze mochten wij meenemen naar Kameroen 
om de jeugd daarmee te verblijden. Bij deze zouden wij onze 
dank richting de stichting Haagse Hopjes willen uiten voor 
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hun support en sponsoring. Alle springtouwen, rackets en 
ballen zijn nu al goed besteed. Komend schooljaar gaan wij 
terug om te kijken of we iets kunnen opstarten met enige 
continuïteit waarbij wij ook verschillende scholen in Buea 
gaan betrekken. Ook hiervoor zullen er weer extra 
materialen richting Kameroen worden verzonden en met de 
expertise van meerdere sportacademie- studenten aan de 
slag worden gegaan om de speel/sport mogelijkheden van de 
kinderen in Kameroen te vergroten! Dus, Stichting Haagse 
Hopjes! Bedankt voor jullie support en sponsoring, zonder 
jullie was er veel minder mogelijk geweest!  
Jeroen en Bram, 14 februari 2014
 
Afscheid van onze vaste vrijwilligster Inge  
Op 7 februari jl. naam Inge, een vaste vrijwilligster, afscheid  
van de Stichting Haagse Hopjes. Ze heeft een hele periode 
bij de Hopjes gewerkt, vooral op het Wijkpark Transvaal 
was ze vaak te vinden. Het was niet zo dat Inge weg wilde, 
maar haar partner kreeg een baan in het zuiden van het land 
en dus ging Inge mee. De kinderen waren vooral gek met 
haar omdat ze altijd spelletjes met ze deed. Of gewoon aan 
tafel met de kinderen praatjes maken. Sommige kinderen 
hebben daar veel behoefte aan, “een luisterend” oor. Ook 
tijdens de activiteiten op de pleinen ontpopte Inge zich als 
een goede medewerkster. Het leukst vond zij zelf het 
schminken van kinderen. Ze maakte hele mooie vlinders,  
tijgers of prinsessen. Wij danken Inge dat ze zo trouw was 
om te komen, ook al was dat niet altijd even leuk. Sommige  
ouders konden er niet tegen als Inge ze aansprak op hun 
gedrag tegenover de kinderen. De jongens op het Wijkpark 
vinden het ook niet altijd leuk als mensen hen op hun gedrag 
aanspreken. Inge was daar niet bang voor, met het gevolg 
dat ze nog wel eens uitgescholden werd. Soms raakte Inge 
daar overstuur van omdat zij het onterecht vond. Wij zullen 
Inge missen. Hopelijk kan ze voor de extra activiteiten nog 
eens naar ‘boven’ komen? 
 
Vernieuwde speeltuin Wijkpark Transvaal  
In maart 2014 is de vernieuwde speeltuin op het Wijkpark  
Transvaal, in gebruik genomen. De speeltuin was er toch al 
zult u zeggen??? Dat klopt maar de ondergrond voldeed niet 
helemaal aan de eisen en dus kregen we een nieuwe, 
helderblauwe ondergrond. Van bovenaf lijkt het wel de 
kleur van een tropisch zwembad. Het enige dat ontbreekt 
zijn een paar palmbomen. Omdat de ondergrond uit een 
aantal grote blauwe, soort van kunstgras platen bestaat, is 
het in het begin nodig om de hoeken te verstevigen en 
daarom werd er in een weekend een aantal grote zandzakken 
geplaatst. Later werd het zand over het kunstgras 
uitgestrooid om te verzwaren. Tot grote vreugde van de 
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kleintjes. Zij denken er een paar mooie zandbakken bij te 
hebben gekregen. Dat is dus dolle pret met zandkastelen 
bouwen en natuurlijk lekkere taartjes en zandgebakjes. 
Hoewel …. kleintjes … ook de al wat groteren vinden het 
heel leuk om in het zand te rollebollen.  
Wat wil je: Eén grote zandbak! Hoewel sommigen het niet 
helemaal eens zijn met de kleur (iedereen heeft zo zijn 
voorkeur) zijn wij van de Haagse Hopjes, heel blij met deze 
fleurige uitbreiding. 
 

Nieuw speelgoed en fietsjes voor alle 
Hopjes.  
Skelters van Madurodam Steunfonds 
2014 
 
Ook dit jaar mochten wij van Stichting 
Madurodam Steunfonds, weer skelters bestellen. 
Ook was er geld om nog ander speelgoed aan te 
schaffen. Het is ongelofelijk dat kinderen al 
vanaf 3 jaar rijden op die skelters. We zijn er 

dan ook heel erg blij mee en zijn het Madurodam Steunfonds 
ontzettend dankbaar.  
 
Dankzij een bijdrage van Pierre Heijnen konden we ook een 
skelter kopen met twee stoeltjes, waarop op de achterkant de 
naam van Pierre Heijnen staat. 
 
Hopelijk zijn er meer sponsors die ook een skelter willen met 
hun naam erop??? Belt u maar naar de Hopjes en het komt in 
orde. Ook konden we dankzij sponsorbijdragen voor alle 
pleinen fietsjes en ander speelgoed aanschaffen. De kinderen 
vinden het altijd geweldig en zijn de eerste weken heel zuinig 
op onze fietsjes. Daarna is het weer wat gewoon.  
 
Maar het belangrijkste is dat de kinderen/jongeren bezig-  en 
in beweging zijn. Wij danken alle sponsors hartelijk voor uw 
bijdragen en hopelijk mogen wij in 2015 weer een beroep op 
u doen. Ook de kinderen zijn u heel erg dankbaar. Nieuw 
speelgoed en fietsjes wordt door Abdel en Joke naar alle 
Hopjespleinen gebracht. O.a. bij Mimoun op het Ruth 
Firstplein. Maar ook naar  alle andere pleinen ging nieuw 
speelgoed heen.  
Alle medewerkers waren weer erg tevreden  
over de levering van de nieuwe fietsjes, skelters, spelletjes,  
ballen, en nog veel meer.  
 
Hartelijk dank. 
 
Bij de Hopjes zeggen wij dan: 
Petje af!!!! 
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Reparatie fietsjes 
Een Hopjes fietsje heeft het zwaar, buiten het feit dat hij heel 
veel kilometer maakt moet hij ook tegen een stootje kunnen. 
Gelukkig hebben wij een vrijwilliger en een  medewerker 
die veel fietsjes na een seizoen vol actie nakijken en 
onderhouden. 
Natuurlijk kunnen zij niet alle reparaties uitvoeren en 
moeten er ook veel fietsjes naar de fietsenwinkel voor 
reparatie. Op deze foto’s ziet u Mimoun en Jamal druk 
doende met de reparatie van de Hopjes fietsen. De skelters 
moeten sowieso  via de leverancier gerepareerd worden. 
 
Workshop van Fonds 1818 over pesten 

Op 29 januari 2014 hebben 
wij de bijeenkomst, 
aangaande fonds 1818, 
bijgewoond. Het thema van 

deze bijeenkomst was ‘pesten’. De opkomst was erg groot en 
bestond voornamelijk uit mensen die met kinderen werken. 
Het blijkt dat pesten een groot probleem is onder de 
kinderen, zelfs ook onder de volwassenen. Tijdens deze 
bijeenkomst is gebleken dat er twee veel voorkomende 
vormen van pesten zijn, namelijk het pesten op school of 
straat en het cybernet pesten. De kinderen die de dupe zijn 
van deze pesterijen worden meestal aangevallen op hun 
uiterlijk en/of hun lichaamshouding. Deze kinderen worden dan uitgescholden. Soms gaat het 
zelfs zover dat zij worden 
geslagen door één of meerdere kinderen. Vaak durven deze 
gepeste kinderen niets te vertellen tegen hun ouders of 
begeleiders (waar zij dagelijks mee te maken hebben). Ze 
zijn bang dat de pesterijen nog erger worden. Vaak is zo’n 
kind stil en teruggetrokken.  
Het cybernet pesten gaat nog veel verder. Bij deze vorm van 
pesten worden er foto’s van het kind op het internet 
geplaatst, denk hierbij bijv. aan facebook of YouTube.  
 
Voorbeeld:  
Het kind zijn hoofd wordt via photoshop, geplaatst op een  
naakt lichaam van iemand anders. Deze wordt op YouTube  
gezet en gaat zo de hele wereld over. Ook het chatten kent  
vele gevaren. Kinderen worden met mooie praatjes, voor de  
webcam, van hun kleding ontdaan. Deze beelden worden dan 
gepubliceerd op YouTube. De kinderen die hierbij zijn 
misbruikt worden soms ook nog gechanteerd. Al deze 
vormen van pesterijen zorgen voor veel verdriet en ellende.  
Als een kind zijn verhaal en problemen niet aan iemand kan 
vertellen, kan dit leiden tot een wanhoopsdaad zoals bijv. 
een zelfmoordpoging. Het is belangrijk dat de daders een 
gepaste straf krijgen, maar het is nog veel belangrijker dat er 
thuis een goede communicatie is (tussen het kind en de 



Stichting Haagse Hopjes Transvaal  2014  Pagina 15 van 47 
 

ouders). Tevens is een goed contact tussen de ouders van het 
kind en de begeleiders waar het kind dagelijks mee te maken, 
heeft erg belangrijk. Dit zorgt voor een goede communicatie 
tussen alle partijen. Hierdoor heeft een kind het gevoel dat 
hij/zij altijd terecht kan bij zijn/haar ouders of begeleiders. 
Op deze wijze worden problemen bespreekbaar gemaakt en 
kan er een eerste stap gezet worden naar een oplossing. De 
eindconclusie van het overleg is dat een goede communicatie 
tussen het kind, de ouders en de begeleiders een hoop 
verdriet en ellende kunnen besparen. Het probleem zal nooit 
worden verholpen, maar met een goede samenwerking 
kunnen we samen zorgen voor een grote verbetering in de maatschappij.    
     Post dat uit de brievenbus     
     is gehaald en verscheurd.  
Verslagje juffrouw Lies, Joubertplantsoen 
 
 
Pierre Heijnen bracht een bezoek aan de Hopjes 
Transvaal 
Dinsdag 22 juli 2014 bracht Pierre Heijnen, jarenlang 
gemeenteraadslid,  lid van de Tweede Kamer, een bezoek aan 
de Hopjes. Hij had een verrassing voor de Hopjes.  Zoals 
zoveel mensen had ook Pierre meegedaan met de 
voelbalpoule bij het Mondriaan College, daar is Pierre tegenwoordig directeur.  En ja hoor, 
Pierre won als tweede de  
poule. Het geld dat hij daarmee had gewonnen, kwam hij 
brengen bij de Haagse Hopjes Transvaal. We zullen dit geld 
goed besteden en er speelgoed voor kopen.  
Voor het winnende geld uit de voetbalpoule zijn wij Pierre 
heel erg dankbaar.  
Hopelijk zien we hem spoedig weer terug. Speelgoed kunnen 
we altijd gebruiken. Hartelijk dank Pierre, je bent een kanjer!  
 
Skelter van Pierre Heijnen voor de Hopjes  
Toen de heer Pierre Heijnen vorig jaar afscheid nam van de 
Tweede Kamer, stond er in zijn uitnodiging voor de  
afscheidsreceptie, dat mensen die iets wilden geven, geld  
konden overmaken naar de rekening van de Stichting Haagse 
Hopjes:  nou, wij dus. We waren heel erg verrast. Het was 
even wachten en het werd steeds spannender. Iedere keer 
werd er wel iets gestuurd. Leuk hoor. Misschien een idee 
voor andere mensen die afscheid nemen of jarig zijn, of gaan 
trouwen, of …. Ja gewoon iets anders. Pierre Heijnen kent de 
wijk Transvaal en de Stichting Haagse Hopjes heel goed. 
Persoonlijk ken ik Pierre al zeker ruim 30 jaar. Altijd heeft hij 
oor en oog gehad voor de problemen in de wijk, maar ook 
voor de leuke dingen.  
Pierre bezocht regelmatig Transvaal. Hij bood ook hulp en 
stelde vragen in de Tweede Kamer als dat nodig was.  
Wij danken Pierre Heijnen dan ook voor zijn inzet als 
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gemeenteraadslid, en later als Tweede Kamer lid.  
Het duurde even, maar toen waren alle schenkingen binnen. 
Het viel zo mee, dat we zelfs een grote skelter met twee 
stoeltjes aan konden schaffen. Twee vrijwilligers, Beppie en 
Fariz van de Hopjes hebben hem al ingereden en de kinderen 
…. die moeten nog heel even wachten, we willen eerst de 
skelter aan de heer Pierre Heijnen laten zien. Pierre hartelijk 
dank voor dit leuke idee en hopelijk wordt het opgevolgd 
door anderen. Petje af Pierre, voor je inzet. En voor de 
skelter.  
 
Hopelijk zijn er meer sponsors die ook een skelter willen met 
hun naam erop??? Belt u maar naar de Hopjes en het komt in 
orde. 
 
 
Meeuwenoverlast en wat kun je er tegen doen? 
Het lijkt zo leuk, vogeltjes voeren, zeker met je kleine 
kindjes of met je kleinkinderen. In een druk bevolkte 
stedelijke wijk als Transvaal, is het echter helemaal niet zo 
handig. Wanneer heel veel mensen dat doen (en dat gebeurt 
vooral op het Wijkpark Transvaal) dan kun je al gauw 
spreken van meeuwenoverlast. Ze zijn slim en komen in 
steeds grotere getale naar ‘hun’ voederplek.  
Het zal u niet verbazen dat wat er in gaat, er ook weer uit 
moet. 
Het Wijkpark ziet soms wit van de meeuwenflatsen.  
Voor mensen en kinderen die op het Wijkpark lopen is het 
risico groot om een flats meeuwenpoep op hun kleding te 
krijgen. Dit is een heel ongezonde situatie, zeker voor uw 
kleine kinderen die nogal eens op de grond spelen en met 
hun handjes in hun gezicht wrijven, of hun vingers in hun 
mondje steken. 
Daar komt bij dat vogels in grote aantallen, behoorlijk 
agressief kunnen worden als de mensen niet vlug iets 
eetbaars gooien. Het is zelfs zo dat alles aan eetbaar spul uit 
de kinderen hun hand gegraaid wordt. Dit willen we  
natuurlijk niet. Daarom …… Voer geen vogels!!! 
 
 
Keep it Clean Day op het Wijkpark Transvaal  
19 september 2014 
Op 19 september was het Keep it Clean Day. Dat is een dag 
waarop heel Nederland in 1 dag werd schoongemaakt. 
Gewoon door iedereen die mee wilde doen. En Transvaal 
kon natuurlijk niet achter blijven.  
Om aandacht te vragen voor alle plastic tasjes die vaak zo 
maar op straat rondslingeren, maakten de kinderen van 
de Haagse Hopjes op het Wijkpark Transvaal, prachtige 
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slingers hiervan. Als beloning mochten ze een duurzame 
stoffen tas versieren en mee naar huis nemen.  
En de boodschap is natuurlijk: laat geen plastic tasjes op 
straat zwerven, maar neem gewoon een eigen, mooie tas 
mee naar de winkel!  
 
Keep it Clean!! 
 
 
 
Verhoef Infra komt skelters en fietsjes halen 
 
Verhoef Infra komt skelters en fietsjes halen. En dat kwam 
niet vanzelf. Eind 2012 wilde Verhoef Infra meedoen om 
het werk aan de wegen in Transvaal te krijgen. Iedereen 
kan zich daarvoor inschrijven. Maar als je je inschrijft en je 
bent dan ook nog van plan om gratis, iets goeds te doen 
voor de wijk en de prijs is goed, dan is de kans groot dat je 
het werk mag doen. Zoiets heet Maatschappelijk 
Ondernemen. En Verhoef Infra had beloofd dat ze iets voor 
de Stg. Haagse Hopjes zou gaan doen, het kon nog van 
alles worden. Het duurde een hele tijd voordat het zover 
was. Maar op 13 maart 2014 was het dan zover. Alles wat 
kapot was is meegenomen. Skelters fietsen, steppen en nog 
veel meer. Van de Firma Verhoef Infra ondergaan  ze 
allemaal een metamorfose. 
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Internationaal Kinderfeest  
Joubertplantsoen 17 april 2014 
 
In Turkije wordt op 23 april Kinderdag gevierd. Op die dag 
hoeven de kinderen niet naar school en ook de dag erna 
krijgen ze vrij om bij te komen van alle leuke 
feestelijkheden. Door het gehele land worden verschillende 
activiteiten georganiseerd. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld 
gedichten voordragen of en dat is bijna altijd het geval, doen  
zij aan folklore-dansen. Door de officiële televisiezender 
worden alleen maar kinderprogramma 's  uitgezonden. 
 
Dat gebeurt in Nederland niet maar omdat de Haagse Hopjes 
Transvaal speciaal voor kinderen is, lijkt het natuurlijk 
logisch om dan ook een Kinderdag te vieren. Zo is het 
Internationaal Kinderfeest ontstaan omdat er in de wijk 
Transvaal heel veel kinderen van verschillende culturen en 
nationaliteiten wonen. Dit jaar was dat op woensdag  
17 april.  
 
Al vroeg werd begonnen met de opbouw en voor elke 
leeftijd is er wel iets leuks te doen (de strippenkaart kost 
maar  € 1,00). 
De kleintjes mogen natuurlijk niet Lasergamen, op de 
klimwand of op de super survival-baan; de groteren 
daarentegen mochten natuurlijk niet in de zweefmolen  
of op het appeltjesluchtkussen. De zweefmolen voor  
de kleintjes draaide continue rondjes en wist van geen 
stilstaan, de Yogaworkshop  waar het vanaf  half drie 
alsmaar drukker  werd. was ook een groot succes en bij de 
kraam van Buurthuis Bario versieren de kinderen 
eierkoeken, die meestal meteen met smaak werden 
verorberd. 
 
Je kon er eendjes vissen, er werden spidermans en prinsesjes 
geschminkt en je kon je heerlijk uitleven met de Dance 
Pads. De Ballonnenclown kwam  handen te kort om voor 
iedereen iets leuks te maken, een lang gerekte hond of een 
zwaard om maar iets te noemen. De groteren hingen stoer 
aan de Klimwand of waren druk op de Supersurvivalbaan. 
De ouders konden intussen fijn op het terras in de zon 
genieten van een gratis kopje koffie of thee en zo toch hun 
kroost in de gaten houden. Voor de kinderen was er weer de 
overheerlijke oranje aanmaaklimonade. 
Al met al een heel druk bezocht feest! 
Graag wil ik iedereen bedanken die er aan mee heeft 
gewerkt. Ook onze sponsors Hartelijk bedankt. 
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Koningsdag Wijkpark Transvaal 
op zaterdag 26 april 2014 

 
Druk Druk Druk Druk Druk.... 
De eerste Koningsdagviering op het 
WijkparkTransvaal.  
 
Natuurlijk wordt aan deze dag iets meer aandacht besteed, 
omdat het op het Wijkpark is, omdat dit plein het grootste  
plein is en om deze dag een Koninklijk tintje te geven.  
Op dit plein kunnen ook meer attracties staan, wat meer 
workshops, en optredens plaats vinden, eigenlijk van alles 
wat meer. 
 
Speciaal voor deze dag hadden we  Zang & Rap groep, Fly 
Culture; zij gaven het feest een vrolijke muzikale  
ondersteuning en de Antilliaanse dansgroep Chi Ku Cha 
gaven dansdemonstraties,  natuurlijk kon iedereen die daar 
zin in had meedansen. Daarnaast  was er een workshop 
Breakdance, gegeven door Carlos Rocha, een bekende naam  
onder de Breakdancers.  
 
Als straattheater waren er optredens van de  
Brass Culture Band en een optreden van de Paranten van 
All Hands Together. Leuk als je deze vrolijk gekleurde 
mensen door de menigte zag lopen. Beide groepen hebben 
drie keer het Wijkpark rondgelopen. Kinderen en ouders 
vonden het prachtig.  
Bij het schminken genieten de ouders langs het hekje om te  
kijken hoe hun kinderen omgetoverd worden naar 
Spyderman, prinsesje, met een groen gezicht zijn ze  
De Hulk, maar vooral ook vlinders, spinnen of gewoon een 
Marokkaans of Nederlands vlaggetje op je wang, alles kan  
bij het schminken. De kinderen zitten ook rustig te wachten 
tot ze aan de beurt zijn. 
 
Op het sportveld was er pannavoetbal, maar ook de 
Megastormbaan, meerdere luchtkussens aan elkaar 
vastgemaakt, dan kom je op een megastormbaan van ruim 
30 meter lang. Je moet erg goed kunnen klimmen en je 
stevig vast kunnen houden om hier niet af te vallen. Mocht 
je er wel afvallen dan val je zacht.  
Een hele onderneming om hieraan mee te doen, er was in 
ieder geval heel veel belangstelling voor.  
 
De kraamspelletjes zijn niet weg te denken, altijd druk en 
altijd leuk, deze kunnen we alleen blijven organiseren als 
we genoeg vrijwilligers hebben en daar ontbreekt het soms 
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wel aan. Ondanks veel inzet van onze kant komen er helaas  
geen nieuwe vrijwilligers meer bij. 
 
Een rustpunt in het drukke geheel is de Yoga voor kinderen, 
gegeven door een professionele Yogalerares. Kinderen 
genieten hier echt van de rust en zijn even, heel even in alle 
rust met zichzelf bezig. Heel leuk om te zien.  
 
Rest mij nog om iedereen die aan deze Koningsdag heeft 
meegewerkt hartelijk te bedanken.  
Niet in de laatste plaats Stadsboerderij de Woelige Stal, 
waar Roderick en Sandra zo vriendelijk waren om de  
artiesten die voor ons kwamen optreden, op Koninklijke 
wijze te onthalen en op te vangen.  
Er was wel een afspraak gemaakt;  er mocht geen muziek 
gemaakt worden in de Boerderij en daar heeft iedereen zich 
aan gehouden.  
 
Ook alle artiesten bedankt voor jullie optredens. Hierdoor is 
ons feest echt Koningsdag waardig geworden. 
 
 
Familiedag Kaapseplein op  
woensdag 28 mei 2014 
 
Ondanks de regen die vorige week met bakken uit de lucht 
viel, hebben vandaag ongeveer 600 kinderen  meegedaan 
aan de activiteiten die wij ook op dit plein al zeker 16 jaar 
organiseren.  
Op 3 mei 1996 is deze container door de Gemeente Den 
Haag neergezet.  
De “werkgroep Haagse Hopjes”, nam al het speelgoed in de 
container voor haar rekening. Twee jaar later kwam ook 
deze container op onze naam terecht.  
Het aantal kinderen op dit plein breidt zich uit, net als op de 
andere pleinen. En om een beetje aan de vraag van de  
kinderen te voldoen, komen er ook steeds meer activiteiten 
op het plein te staan. 
 
Dus ook nu was er weer veel te doen. Van schminken, tot 
dancepads, de vele luchtkussens en natuurlijk ontbrak ook 
onze Yogalerares niet.  Veel kinderen deden mee aan haar 
workshop.  
Nieuw was de sweeper. Een groot luchtkussen met poefs 
waar je op moest staan en dan kwam er een opgeblazen 
hindernis aan waar je overheen moest springen. 
Het paste precies op het sportveldje, samen met de niet weg 
te denken Lasergame. Kinderen staan graag voor beide 
activiteiten een uur in te rij.  
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Een groot aantal kinderen beleefde ook veel plezier bij de 
workshop Breakdance, gegeven door de bekende Carlos. 
Deze man heeft bijna half Den Haag aan het breakdansen 
gekregen. Er was dan ook veel belangstelling voor. Voor de 
vrijwilligers die in de regen bij hun activiteit stonden, was 
er een lekker broodje en warme koffie/thee. Voor de 
kinderen was er heerlijke limonade.  
Daarna ging iedereen weer naar huis. 
 
 
Verslag Familiedag Anna Blamanplein op 
Woensdag 18 juni 2014 
 
Hoewel we pas om 13.30 uur zouden beginnen met het 
feest, kwamen toch al rond 12.30 uur de eerste kinderen 
nieuwsgierig aangelopen. Ondanks de regen! 
Voor de mensen die al vroeg bezig waren met de opbouw 
van de activiteiten, geen goed begin wat het weer betreft. 
Maar geen probleem, iedereen ging er vol en heel 
enthousiast tegen aan. Misschien wilde men wel op tijd 
klaar zijn zodat ze zeker niets zouden hoeven te missen van 
het voetbal? 
Iedereen was in ieder geval op tijd klaar en daarom werd 
om 13.15 uur al begonnen. Het weer werkte in ieder geval 
lekker mee, het was droog en zeker zo'n 400 kinderen 
genoten van het diverse aanbod aan activiteiten.  
De rijen bij de activiteiten werden al behoorlijk lang, bij de 
luchtkussens, de Bungeetrampolines, die dit jaar voor het 
eerst op het Anna Blamanplein stonden, ook de rijen bij het 
Lasergamen en de Dizzyspinrun mochten er zijn. Gelukkig 
zijn er veel activiteiten anders zouden de kinderen echt te 
lang moeten wachten. 
 
Tja, WK-voetbal, natuurlijk moesten de vaste medewerkers 
en de vaste vrijwilligers hier iets van uitstralen, dus hadden 
we dit keer oranje T-shirts laten komen. Met de oranje 
ballonnen en de slingers gaf dat een prettig sfeertje aan het 
plein. Carlos de breakdanser was ook weer aanwezig, de 
kinderen, groot en klein vinden dit echt geweldig.  
Het is opvallend te zien hoeveel kinderen Yoga leuk vinden. 
Ze doen hier heel serieus aan mee. Yoga is natuurlijk ook 
gezond voor lichaam en geest. Het schminken is niet weg te 
denken bij al onze activiteiten. Ook nu weer waren er veel 
jongeren die kwamen meehelpen, ook studenten van 
Livable waren erbij. En toen was het echt tijd om op te 
ruimen En.... was iedereen op tijd om naar het WK voetbal 
te kijken. 
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Verslag Transvaal Workshop Tour 2014 
Set in Motion  
Workshops 
 
Sport: Diverse voetbalvormen zijn onder de aandacht 
gebracht. Ook het vernieuwende Bumperbal. In drie uur zijn 
kinderen, jongeren en ouders gemotiveerd om te gaan 
bewegen. Bumperbal, paaltjesvoetbal en pannavoetbal 
werden aangeboden. Kinderen / jongeren kunnen zelf sporten 
op de pleinen, echter hebben velen toch een sport- en 
spelleider nodig om hen te motiveren. Ook kan de sport- en 
spelleider de omgangsvormen onderling bewaken. Omgaan 
met winst en verlies, daar hebben de meeste kinderen echt 
sturing bij nodig. De workshops Sport, werden goed bezocht. 
Zowel meisjes als jongens hebben deelgenomen. Per 
workshop 15 tot 20 deelnemers in de leeftijd 8 t/m 15 jaar. 
Rolstoelvaardigheid: Valide kinderen en jongeren staan bijna 
nooit stil bij het feit dat ze moeiteloos kunnen lopen . 
bewegen. Dit hoort ook zo te zijn. Toch kan een ieder zomaar 
door een ongeval of ziekte, afhankelijk zijn van een rolstoel. 
In dit kader hebben we in Transvaal rolstoelvaardigheids-
trainingen aangeboden op de diverse pleinen. Buiten dat de 
deelnemers dit ontzettend leuk vinden om te doen, kunnen 
we hen ook wijzen op het respectvol omgaan met minder-
validen: zie hen niet als zielig maar ga juist met hen sporten. 
Betrek ze bij een spel. Bijna iedereen kent wel iemand die 
afhankelijk is van een hulpmiddel. Ook b.v. het plaatsen van 
je fiets op een stoep; daar staan de deelnemers nu hopelijk bij 
stil, een rolstoeler moet er langs kunnen. Deze workshops 
werden ook door de wat oudere jeugd bezocht; ook vele 
ouders hebben interesse getoond. Omdat de vraag aan 
deelname groot was werden korte clinics van 20 minuten 
aangeboden. Per uur waren er zo’n 24 personen.  
Dansen / Dancepads: De Set in Motion Dance Pads is een 
nieuwe attractie op het gebied van sport en bewegen. De 
Dance Pads zijn cool, swingend en opzwepend. Door 
inspirerende muziek ervaren de deelnemers de ultieme work-
out. Per 15 minuten deden 10 kinderen mee. Zowel jongens 
als meisjes hebben meegedaan. Ook ouders deden mee aan 
deze activiteit. Voor velen een nieuwe ervaring. Per uur 40 
deelnemers. Leuk om te doen, leuk om te kijken. 
Conclusie: De Workshop Tour in Transvaal is goed bezocht. 
Steeds gewerkt in kleine groepjes. De activiteiten waren 
geschikt voor zowel jongens als meisjes. De ouderbetrokken-
heid kan vergroot worden door meer aanbod. Nu zijn er 
zoveel kinderen die willen deelnemen, waardoor ouders al 
snel aangeven: ´laat de kinderen maar eerst”. 
De Workshops zijn zonder incidenten verlopen. Bewegen is 
echt een aandachtspunt voor kinderen en jongeren, zeker in 
wijken als Transvaal. Een gevarieerd aanbod op de pleinen, 
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houdt de doelgroep enthousiast en fris. Graag herhalen wij 
dit concept. De samenwerking met alle overige partners, 
medewerkers en gebruikers van de pleinen, verliep soepel en 
professioneel.  
Alle clinics zijn aangeboden van 15.00 – 18.00 uur. 
Mochten er nog vragen zijn over onze ervaringen tijdens de 
Workshops, dan staan wij graag een ieder te woord. 
Namens het hele Set in Motion Team:  
Erwin van Es en Frank Meijer  
  
Woensdag 6 augustus: Kaapseplein 
Rolstoelvaardigheid en Dance Pads 
Woensdag 13 augustus: Wijkpark Transvaal  
Bubble voetbal, héél spannend 
Woensdag 3 september: Joubertplantsoen 
Rolstoelvaardigheid en Dance Pads 
Woensdag 10 september: Kaapseplein 
Bubble voetbal, héél spannend 
Woensdag 17 september: Wijkpark Transvaal  
Rolstoelvaardigheid en Dance Pads 
Woensdag 24 september: Joubertplantsoen 
Bubble voetbal, héél spannend 
Woensdag 1 oktober: Anna Blamanplein 
Rolstoelvaardigheid en Dance Pads 
Woensdag 8 oktober: Wijkpark Transvaal 
Bubble voetbal, héél spannend 
Woensdag 15 oktober: Kaapseplein 
Rolstoelvaardigheid en Dance Pads 
Woensdag 22 oktober: Anna Blamanplein 
Bubble voetbal, héél spannend 
 
 
Verslag 6 Weken vakantieactiviteiten op 
elke vrijdag op het Wijkpark Transvaal 
 
De 6 weken vakantie zijn voorbij, per 1 september zijn 
kinderen zijn weer naar school en overdag is de rust op het 
Wijkpark Transvaal even teruggekeerd, opvallend. Even 
ervan genieten, na schooltijd komt er weer, op alle 
Hopjespleinen een storm op de Haagse Hopjes af. Alle 
pleinen liepen weer vol, het verschil met de vakantie is dat 
de kinderen nu allemaal tegelijk kwamen. 
 
Verslag van de vakantieactiviteiten  
op de 6 vrijdagmiddagen 
Sponsors: Deze vakantieactiviteiten zijn mogelijk gemaakt 
door Staedion Wonen, Stichting Boschuysen, Stichting het 
Oude Koetshuis/Willem van Heckfonds, Fonds 1818, Com. 
Bijzondere Bijdrage van de zusters van de Heilige Familie 
te Neerbosch. Wij danken u heel hartelijk voor uw trouwe bijdragen. 
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1ste Vakantieactiviteit, 25 juli 2014 
Alles was heel goed voorbereid, vergunning geregeld, 
mensen geregeld, alles besteld wat besteld moest worden, 
iedereen was “overal van op de hoogte” dus ik kon een dagje 
naar de Apenheul in Amersfoort.  
Toen ik daar onder de paraplu zat kreeg ik volop telefoontjes 
van medewerkers op het Wijkpark. “Er komt hier een pro 
Gaza demonstratie, wat moeten wij doen”…..? Het antwoord 
was, blijven, wij hebben aan onze voorwaarden voldaan, 
vergunning aangevraagd enz.  
 
Op de voorgrond de demonstratie waarvoor wij het veld 
moesten ruimen;  op de achtergrond nog net zichtbaar, 
onze activiteiten  
Ondanks onze vergunning moesten wij toch onze activiteiten 
opschuiven om plaats te bieden aan al die onverstaanbare 
demonstranten. Kinderen met Hamasvlaggen en 
schreeuwende mensen en dat tijdens kinderactiviteiten. 
Gelukkig maar, dat ik er niet was die dag. De medewerkers 
hebben het heel goed gedaan die dag, maar iedereen die ik 
later sprak was heel erg boos, …. “zoiets doe je niet waar 
kinderen bij zijn” ….. Ik vraag me dan ook af wat het nut is 
van een vergunning aanvragen. Er zijn dan ook niet zo veel 
foto’s van de 1ste vakantieactiviteit. Want de demonstraties 
overheersten deze dag.  
 
2de Vakantieactiviteit, 1 augustus 2014 
Donderdag 31 juli hoorden wij dat er weer een demonstratie 
zou zijn, dit keer tegen “het politiegeweld en discriminatie 
van de politie”. Een demonstratie waar wij helemaal niet 
achter konden staan vanwege de zeer positieve ervaringen die 
wij als Haagse Hopjes met de politie ervaren.  
Voor de tweede keer moesten onze kinderactiviteiten worden 
verschoven. We hebben het Hopje op het Wijkpark Transvaal 
gesloten en zijn met alles verhuisd naar het Kaapseplein, het 
op één na grootste Hopjesplein. Hiervoor moesten wij wel de 
politie inschakelen, want je kunt niet zomaar naar een ander 
plein verhuizen als je vergunning hebt voor een ander plein. 
Dat kan alleen met demonstraties.  
Uiteraard was de politie weer bereid om alles wat nodig was 
te regelen. Want het verschil is, dat wij vergunningen/ 
meldingen weken van te voren aan moeten vragen voor onze 
activiteiten. Terwijl demonstranten een aantal uren van te 
voren melden dat ze ergens gaan demonstreren. Of er nou 
kinderactiviteiten gepland staan?............. ja, dat maakt dan 
niet uit. Binnen de Gemeente Den Haag wordt hier ook niet 
naar gekeken en/of niets aan gedaan.  
Wij hadden veel werk om iedereen in te lichten dat wij niet op 
het Wijkpark onze vakantieactiviteit konden uitvoeren. Maar 
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in ieder geval hebben wij de kinderen bespaard dat ze niet 
weer naar een hoop geschreeuw en aantijgingen naar de 
politie hebben moeten luisteren. 
Het was een goede zet van ons, de 2de vakantieactiviteit is 
zeer goed verlopen, mooi weer, veel kinderen met ouders en 
een hele gezellige sfeer. 
 
3de Vakantieactiviteit, 8 augustus 2014 
Een rustige dag, lekker warm weer, iedereen had er zin in. 
De vaste mensen van het Hopje zijn met vakantie en Jeroen 
en Ben van Set in Motion hebben de eerste uitleenweek 
alweer achter de rug. Co en Henneke vrijwilligers van de 
Haagse Hopjes, staan klaar om de stroom met kinderen op te 
vangen voor de ranja. 
Ook deze week hadden we weer verschillende activiteiten 
waar de kinderen veel genoten hebben. 
Even later in de middag werd het wat drukker, dus de 
kinderen die er vroeg waren hebben niet zo lang hoeven te 
wachten. Ongeveer 450 kinderen hebben deze dag aan de  
activiteiten deelgenomen. 
 
4de Vakantieactiviteit, 15 augustus 2014 
Kinderen in de zweefmolen en veel wachtende kinderen bij 
de andere activiteiten. Ook trof ik Ed, onze webmaster en 
fotograaf/filmer bij de klimmuur. Eindelijk eens vastgelegd. 
Prachtig weer en een gezellige sfeer, in de loop van de 
middag werd het steeds drukker, de rijen wachtende 
kinderen werd steeds langer. De ouders zaten lekker in het 
zonnetje, al met al een prima middag, waar een  ieder zich 
vermaakte. 
 
Ik stond bij het paaltjesvoetbal te kijken hoe handig de  
kinderen met een bal omgaan. Keek richting de klimmuur en  
zag daar een meisje op de grond liggen. De medewerker van  
de klimmuur stond als aan de grond genageld, vlug stuurde 
ik Mounaim die bij het voetbal stond, naar de klimmuur. Hij 
handelde zeer snel en adequaat. Gelukkig heeft hij het 
meisje kunnen reanimeren, al voordat de politie en 
ambulance er was. Toen het goed ging met het meisje en zij 
onderweg was naar het ziekenhuis, konden de activiteiten 
weer aanvangen, maar niet voordat we de kinderen hebben 
gewaarschuwd dat spelen en snoepen niet samen gaan. Het 
was dan ook gebleken dat het meisje een groot stuk 
kauwgom in haar mond had dat in haar luchtpijp was 
geschoten. Gelukkig begrepen de kinderen dit en verder werd 
er goed opgelet dat kinderen niets in hun mond hadden als ze 
aan de activiteiten deelnamen. De medewerkers die zich 
bezig hebben gehouden met het meisje zijn even in het 
Haagse Hopjeshuisje bijgekomen nadat ze hun verhaal 
hadden gedaan. Ze realiseerden zich op dat moment nog niet 
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dat ze een grote heldendaad hadden gedaan waarvoor ik hen 
heel dankbaar ben. Uiteraard is er nog veel contact geweest 
met de medewerkers, Set-in-Motion, de politie, de familie en 
het ziekenhuis. 
 
Vóór onze 5de vakantieactiviteit op 22 augustus kwam het  
meisje, Esra, in goede gezondheid naar het Hopje op het  
Wijkpark. 
 
Bezoek van Esra 22 augustus 2014 
Natuurlijk hadden wij gebakjes gehaald en er lagen twee 
kadootjes: een van Set-in-Motion en een van de Hopjes. Toen 
Esra met haar broertje en haar Oom naar boven kwamen was  
ik zo blij om haar te zien, gezond, een beetje verlegen. Alles 
ging gelukkig heel goed met haar, we hebben haar de 
kadootjes overhandigd en zij mocht aan “haar redders” een 
mooie herinnering geven, wat ze heel netjes deed. 
Uiteraard doet iedereen altijd zijn best en hoort EHBO bij hun 
werk, maar gelukkig komt het zelden voor dat medewerkers 
moeten reanimeren. Ik vind dan ook dat Mounaim, Robbert 
en de  broer van Mounaim een medaille verdiend hebben voor 
deze “Heldendaad”. Hartelijk bedankt!! 
 
Petje af: 
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5de Vakantieactiviteit 22 augustus 2014 
 
Alweer de 5de vakantieweek en weer veel leuke attracties, 
maar dit keer ook veel regen. Ondanks het weer, hebben er 
toch veel kinderen aan onze activiteiten deelgenomen. 
Gelukkig stond er een grote krokodil met een grote open bek, 
en daar konden veel kinderen in schuilen.  
Dit was de eerste vakantieactiviteit die door regen even werd 
stilgelegd. 
Toch hebben een paar honderd kinderen aan deze activiteit 
veel plezier beleefd.  
 
 
6de Vakantieactiviteit, 29 augustus 2014 
 
6de en laatste vakantieactiviteit, de kinderen die op vakantie 
waren zijn weer terug. De vakantiegangers die hier waren, 
nou die waren er ook nog, kennelijk gaan de scholen in andere 
landen later beginnen.  
Weer voldoende te doen, we hadden zelfs nog iets erbij 
gehuurd; het Bungeejumpen! Altijd heel populair.  
Het Hopje zelf was dit keer een rustpunt, om even gezellig 
een spelletje te spelen met je vriendje of vriendinnetje. Voor 
een aantal kinderen en voor ons is het toch wel een 
enerverende vakantie geweest met eigenlijk “van alles en nog 
wat”. Heerlijk, volgende week is iedereen weer naar school en 
hopelijk aan het werk. 
 
Graag wil ik iedereen bedanken die aan onze 
vakantieactiviteiten hebben meegewerkt: 
Corné Leenheer met zijn mensen, de mensen van Set-in-
Motion, de Haagse Hopjes vrijwilligers en medewerkers. 
 
Joke van den Boomen, 1 september 2014. 
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Verslag Bemanning Haagse Hopje 
Wijkpark zomervakantie 2014 
 
Hierbij brengen wij, Set in Motion, een verslag uit waarin 
wij onze ervaringen omschrijven m.b.t. de bemanning op het 
Wijkpark Transvaal. 
 
Opdracht: 
Set in Motion heeft via stichting Haagse Hopjes Transvaal 
de opdracht gekregen om tijdens de zomervakantie 4 weken, 
van maandag 4 t/m vrijdag 29 augustus 2014 de sport en 
speluitleen over te nemen. 2 instructeurs van Set in Motion 
hebben deze taak uitgevoerd, dagelijks van 14.45 tot 20.30  
uur. In dit verslag zullen we ingaan op de ervaringen die zijn 
opgedaan door de Set in Motion instructeurs. 
 
Doelgroep: 
Kinderen van 3 t/m 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 dat opvalt tijdens de voorkomende 
werkzaamheden bij het Haagse Hopje is hoeveel kinderen er 
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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 9500 
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 even correct. En dat is echt zeer 
bescheiden uitgedrukt.  
 
Het gedrag van vele kinderen/ jongeren maar ook tal van 
ouders is asociaal te noemen. Medewerkers worden 
bedreigd, uitgescholden, ook wordt er getracht materiaal te 
stelen. 
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, streetsport medewerkers en 
toezichthouders regelmatig op het plein aanwezig zijn. Bij 
conflicten dienen deze genoemde personen direct in te 
grijpen.  
 
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 gebeurd 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 
Dit jaar heeft de uitleen op een later tijdstip plaatsgevonden, 
van 14.45 tot 20.30 uur. Binnen deze tijden zijn er ook veel 
kinderen/ jeugd op het plein. Tijden van 12.45 tot 19.00 uur, 
zoals voorgaande jaren zijn beter, meer kinderen, ’s avonds 
zijn er meer oudere kinderen, die zich ook ‘zelf’ kunnen 
vermaken. 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, 
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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. 
 
 
Verslag familiefeest Stellenboschplein  
18 september 2014  
 
Een heel mooie nazomerdag.... een heel druk 
Stellenboschplein en heel veel omwonenden die aangenaam 
verrast waren door dit familiefeest op hun plein. Sommigen 
dachten dat de kermis was neergestreken en zij vroegen 
hoeveel dagen de activiteiten bleven staan. Ondanks de 
flyers die huis-aan-huis in de brievenbussen waren bezorgd 
toch wel heel leuk om te horen. 
De kinderen en hun ouders hadden het heel erg naar hun zin. 
Lang voor de aanvangstijd van half twee, wilden de kinderen 
al een strippenkaart kopen en aan de activiteiten beginnen.  
Tot aan bijna sluitingstijd zelfs, wilden zij nog kaarten 
kopen.  
Dat kan natuurlijk niet... wanneer de activiteiten bijna gaan 
stoppen, kunnen kinderen met hun strippenkaart  niet meer 
alle activiteiten af.  Daarvoor is de tijd dan weer te kort. 
Gelukkig konden wij de kinderen laten weten dat er op 
zaterdag 20 september een ingelast feest was op het 
Wijkpark.  
Zoals gezegd stonden de kinderen te popelen om te kunnen 
beginnen en al snel stonden er lange rijen bij de draaimolen 
voor de hele kleintjes. Ook bij de Supersurvivalbaan een 
lange rij van geduldig wachtende kinderen. Het Lasergamen 
is ook altijd heel populair en spannend. Onze trouwe 
ballonnen-clown Bobo, was ook weer van de partij. In het 
begin had hij het nog lekker rustig, maar dat was gauw  
afgelopen. Veel kinderen gingen weer naar huis met een  
“hondje”, of een mooie “bloem” gemaakt van ballonnen.  
Carlos, meester van de Breakdance, was er natuurlijk ook. 
Kinderen vinden het heel leuk om te doen, gave muziek en 
lekker bewegen... Nog steeds komen er jongeren bij hem 
langs die eens van hem les hebben gehad. Henneke, jarenlang 
de administratieve medewerkster van de 
Bewonersorganisatie  en inmiddels pensionada, heeft nu weer 
wat meer tijd om met de Haagse Hopjes-activiteiten mee te 
helpen. Vandaag hielp zij mee met de strippenkaartverkoop.  
Al twee keer eerder stonden wij op het Stellenboschplein, 
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maar nu hadden we wat meer attracties meegenomen, de 
kinderen waren dan ook erg blij en dankbaar en dat is een 
mooie opsteker voor de organisatie. Al met al een hele 
gezellige dag waar bijna 400 kinderen aan mee hebben 
gedaan en weer veel vrijwilligers  meededen zonder wie het 
niet mogelijk is een dergelijk grote activiteit op te zetten. De 
studenten van Livable konden er jammer genoeg niet bij zijn  
hoewel zij wel een heel goed excuus hadden: zij waren naar 
Kameroen om ook de kinderen daar sport en spelplezier aan 
te bieden. Top dat zij dat doen maar we hebben jullie wel 
gemist hoor. 
 
 
Verslag Grote Nazomeractiviteit op het  
Wijkpark Transvaal, 20 september 2014 
 
Dat Stichting Haagse Hopjes Transvaal heel goed is in het 
organiseren van activiteiten, kan iedereen beamen. Al een  
jaar van te voren wordt er een Activiteitenplan opgesteld en 
gewerkt aan een goede uitvoering ervan. Dat er ook Ad Hoc 
een grandioos Pleinfeest opgezet en uitgevoerd kan worden, 
is misschien niet zo bekend omdat ook dit feest weer de 
allure had van een ruim van tevoren, goed georganiseerde 
activiteit. Wij willen dit graag aan u uitleggen: met het oog 
op naderende demonstraties op zaterdag 20 september, heeft 
de Gemeente Den Haag vier !!! dagen vóór die datum de 
Haagse Hopjes benaderd met het verzoek op die dag een 
Nazomeractiviteit te willen organiseren op het Wijkpark 
Transvaal. Een feest waar zowel de jongere- als ook de al  
allerlei leuke en spannende attracties en waar ook de ouders 
zich welkom voelen. Kinderen moeten immers niet met 
grote-mensen-dingen worden geconfronteerd, zeker niet met 
demonstraties. Zij moeten zo lang mogelijk kunnen genieten 
van het onbezorgd kind zijn en leuke dingen doen. Goed…. 
aan dat verzoek wil de Haagse Hopjes natuurlijk graag 
voldoen. Het begint dan met het affiche daarvoor moet je natuurlijk al wel een plan in je 
hoofd hebben van de  
verschillende attracties mét het daarbij behorende financiële 
plaatje. Dan komt het op korte termijn financieel rondbreien 
aan de orde Gelukkig was het in dit geval de Gemeente Den 
Haag die een groot deel voor haar rekening nam ( na een 
intensief handjeklap want ook bij de Gemeente moet men 
uitkijken zoals dat heet) maar uiteindelijk is er 
overeenstemming bereikt en kan de echte organisatie 
beginnen. 
 
De weersvooruitzichten waren wederom (zoals ze gewoon 
zijn, zouden we bijna kunnen zeggen) voortreffelijk te 
noemen. Een aangename temperatuur met een heerlijk 
zonnetje. Wat dat betreft is het boffen hoor; een goed feest kan niet zonder. 
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Al vroeg werd gestart met de opbouw en al snel kwamen er 
kinderen kijken, want….. nóg een feestje……. Dat is 
leukkkkk !!!!! 
 
Rond een uur of één stond alles op z’n plaats; kinderen met 
hun ouders kwamen al vroeg aan de strippenkaartenkraam 
om voor maar 1 EURO !!!! een  kaart te mogen kopen 
waarmee ze aan alle attracties kunnen deelnemen. Dat is 
toch bijna voor niets. Er is zoveel te doen: een slak 
luchtkussen en een zweefmolen voor de kleintjes en ook niet 
weg te denken: een spannende happende krokodil. En wat te  
zeggen van het altijd populaire Bubble voetbal, het 
Gladiator luchtkussen, het Lasergamen en de Bungee 
trampoline. En dan hebben we de Dizzy Stormbaan, 
Workshop Streetdance en de Dance Pads nog niet eens 
genoemd ….. En …. O ja….. ook nog de Yoga Workshop 
…. Altijd een succes en de kleine Hollandse spelletjes zoals 
Vier-op-een-rij en de sjoelbak. Het ballonnenclownsmeisje 
was nieuw…… Ze deed het heel leuk.  
 
Stadsboerderij De Woelige Stal doet mee aan het project 
Voor je Buurt en probeert door middel van leuke acties geld 
in te zamelen om hun speeltuin nog leuker te kunnen maken. 
Mensen konden daaraan bijdragen door het gewicht van een 
grote pompoen te raden.  
De boerderij kon nu dus leuk meeliften met onze 
Nazomeractiviteit op het Wijkpark. Tsja ….. en dan is het 
afgelopen, wordt er afgebouwd en kun je terugkijken op een 
geslaagd feest. Ongetwijfeld ook omdat het Marktdag was 
maar zeker ook vanwege het mooie weer, was deze ingelaste 
Nazomeractiviteit op het Wijkpark Transvaal een groot 
succes. Ruim 600 kinderen met hun ouders hebben hiervan 
genoten. 
Wij, Stichting Haagse Hopjes Transvaal zijn blij dat we 
wederom hebben kunnen helpen. 
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Verslag Herfstactiviteit op het  
Wijkpark Transvaal, 18 oktober 2014 
 
Sinds de jaren 1920 is het niet zo’n mooie herfstdag geweest 
op 18 oktober. De temperaturen liepen op tot 22 gr. We 
moeten heel ver gaan om toch nog een mooie dag naar 
boven te halen. En mooi was het, de zon scheen, het regende 
niet de ouders konden op de twee terrassen zitten om van 
hun kopje koffie of thee te genieten. En de kinderen, die 
hebben de hele middag volop genoten van de activiteiten. 
Een activiteit van deze grootte vergt veel voorbereiding, er 
moet veel opgezet worden, tentje voor de  
Yoga, een grote tent voor de breakdancer en andere  
workshops.  
Al de luchtkussens, de Bungeetrampoline die helemaal in 
elkaar gezet moet worden. Ja heel veel werk allemaal. 
Omdat dit de laatste activiteit is die zich buiten afspeelt, 
moesten we maar flink uitpakken. We hebben zelfs de 
megastormbaan van Set in Motion ingehuurd. Omdat de 
kinderen hier veilig door heen moeten is het belangrijk dat 
ze goed beschermd zijn. De wanden zijn wel wat doorzichtig 
maar erg veel zie je niet maar de kinderen die het er goed 
vanaf hebben gebracht aan de ruim 30 meter lange tocht, 
zijn helemaal in de wolken. Bij de Stadsboerderij was het ook een  
hele drukte, de jongens en meiden van de Brass Band en 
Showcase Multi Talent mochten gebruik maken van het 
leslokaal in de stal om zich te verkleden en wat te drinken, 
natuurlijk mochten ze daar niet trommelen vanwege de 
koeien en andere dieren. Maar binnen waren deze jongelui 
heel stil maar des te meer geluid kwam eraf als ze buiten 
liepen.  
Heel erg leuk. Zeker als er een workshop Reggae door Move 
Culture gegeven werd in de grote tent, dan waren de mannen 
niet voor de tent weg te slaan. Het maakt echt niet uit waar 
deze mannen vandaan komen, dansende meiden vinden ze 
allemaal mooi.  
De dames deden dit ook heel goed. Verder had onze boerin  
Sandra ook leuke activiteiten georganiseerd, zo konden de  
kinderen zoetje broodjes bakken. Dat kunnen ze natuurlijk  
altijd wel, maar nu echt, met een open uur, een soort grote 
BBQ met een stok en daaraan het deeg dat een broodje 
moest worden, in dat broodje ging verschillende soorten 
suiker, nou dan heb je een zoet broodje gebakken. Daar 
komt dat speekwoord dus vandaan, van Sandra van de 
Boerderij. 
 
Aan de andere tafel konden de kinderen  spinnetjes maken, 
natuurlijk voor Halloween. 
Ook deze zagen er heel goed uit. Voor de  boerderij stond de 
klimmuur. En daar stond onze Hopjesvrijwilliger Bram, 
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helemaal terug uit Kameroen, waar de kinderen de tijd van 
hun leven hebben gehad met drie sportlieden uit Den Haag, 
met veel sportieve spullen bij zich.  
 
Ik zal vragen aan Jeroen of hij hier nog een verslagje van wil 
maken, dan zijn wij ook weer op de hoogte van de kinderen 
in Kameroen. 
 
Sommige oud-medewerkers van de Hopjes blijven terug 
komen, zoals Zulaika, die jaren bij de Hopjes heeft gewerkt, 
was gelukkig weer aanwezig en aan het schminken, en Inge 
waar wij begin van dit jaar afscheid hebben genomen omdat 
zij naar het zuiden ging verhuizen, was ook weer van de 
partij, beide dames hebben heel de middag zeer enthousiast 
zitten schminken. Net als trouwens alle deelnemers aan deze 
activiteit, die heel erg vermoeiend is als er rijen kinderen 
blijven komen om even in iets anders te veranderen. 
Spyderman, vlinders, badman, bloemetjes, prinsesjes en ga 
zo maar door, en de kinderen bleven maar komen.  
 
Bij alle luchtkussens was het ook druk, en gelukkig hadden 
we weer voldoende vrijwilligers om ook de Oudhollandse 
spelletjes neer te zetten. Zoals de Zenuw spiraal, de 
ballenbak, eendjes vissen, sjoelen, drie op een rij, en ga zo 
maar door, alles is natuurlijk leuk om te doen, zelfs de ouders 
willen het proberen en ook dat mag.  
 
Danny met zijn zweefmolen had ook de autootjes weer een 
keer meegebracht, ook hij had het heel druk. Dit keer stond 
hij bij het sportveld waar de andere grote attracties waren. Bij 
het Haagse Hopjeshuisje stond de bus van de Betovering, de 
Bus Ganga. Er waren veel voorstellingen en de belangstelling 
voor deze toneel/theater voorstellingen was groot. Heel leuk 
om zo iets ook bij onze activiteiten te hebben.  
 
Hopelijk komen ze nog een keer terug. Al met al een zeer 
gevarieerde dag met natuurlijk heel mooi “Hopjesweer”, en 
ruim 800 kinderen die deel hebben genomen aan onze 
activiteiten. Hopelijk kunnen er volgend jaar weer op alle 
pleinen en zeker op het Wijkpark weer activiteiten 
georganiseerd worden. 
 
Graag wil ik alle medewerkers en vrijwilligers hartelijk 
danken voor hun inzet. Ook de Stadsboerderij de Woelige  
Stal heel hartelijk bedankt voor hun inzet bij deze activiteit. 
En natuurlijk niet te vergeten onze sponsors, zonder deze 
mensen zijn er zeker geen activiteiten meer. 
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Verslag Sinterklaasfeest bij de  
Haagse Hopjes op 3 december 2014,  
in het Buurthuis Boerenplein  
 
Daaaaaaar ….wordt aan de deur geklopt ..........  
Gelukkig hoorde de organisatie van de Haagse Hopjes 
Transvaal al lang geleden van het voornemen van Sinterklaas  
(onder strikte geheimhouding natuurlijk) om ook dit jaar 
weer de Haagse Hopjes te bezoeken. Het was hem n.l. vorig 
jaar zo goed bevallen ... zo 'n warme ontvangst... al die lieve 
kindertjes ..... hij wilde dat graag dit jaar ook weer 
meemaken. Gelukkig maar want om Sinterklaas in stijl te 
kunnen ontvangen moet je wel eerst heeeel  veeeeeel regelen, 
dat gaat zo maar niet, zo één twee drie. Er moet zoooo veel 
gebeuren :vrijwilligers, programma, artiesten, 
spreekstalmeester, de zaal versieren, flyers maken etc. etc. 
etc. alle scholen informeren en nog veel meer. En waar 
ontvangen we dan Sinterklaas? Vorig jaar n.l. kon hij het 
buurthuis Boerenplein niet zo goed vinden en was hij ook 
nog eens zijn staf kwijt, dus ... ? 
 
En op zo 'n woensdag vlak voor zijn verjaardag, heeft hij het  
natuurlijk ook heel druk met allerlei bezoekjes hier en daar; 
Sint en zijn Pieten willen dan ook wel iets eten en drinken 
natuurlijk...allemaal 'kleine' maar hele belangrijke dingetjes 
waar je aan moet denken. 
 
Na lang wikken en wegen en in nauw overleg is besloten om  
Sinterklaas te vragen dit jaar weer gewoon naar het buurthuis 
Boerenplein te komen. Juist omdat hij het vorig jaar toch had  
weten te vinden, zou dat dit jaar makkelijker moeten gaan.... 
toch? Een nadeel is wel dat er dan geen ouders mee kunnen. 
Jammer voor de ouders, maar het is toch het belangrijkste dat 
de kinderen genieten. Het is immers een kinderfeest.  
 
Van tevoren al hadden de kinderen zich bij 'hun' Hopje 
opgegeven. Het rode kaartje dat zij toen ontvingen moesten 
zij goed bewaren want op de dag zelf moest het kaartje 
worden ingeleverd en kregen zij in ruil daarvoor, een rood 
polsbandje. Dat bandje moesten zij heel goed omhouden 
want alleen met een rood bandje om, mag je bij het buurthuis 
naar binnen. Zo gezegd, zo gedaan: vanuit alle Hopjes 
containers vertrokken de begeleiders om half twee met hun 
groepje kinderen naar het buurthuis Boerenplein. In de mooi 
versierde zaal werden de kinderen naar hun plaats gebracht. 
Aan de zijkanten was plaats ingeruimd voor alle begeleiders. 
Ondertussen werden er veel Sinterklaasliedjes gezongen 
natuurlijk. Tsja..... en dan wachtten wel 180 kinderen op 
Sinterklaas ..... Maar gelukkig hoefden zij zich niet te 
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vervelen. Opeens kwamen er wel zes Zwarte Pieten een 
spetterende circusachtige voorstelling geven: diabolo Pieten 
met wel drie diabolo 's....... een piepklein ieniemienie fietsje 
en een hele rare fiets met een los stuur en zadel .... Pieten op 
hun kop... met hun voeten op elkaar .... een slaap-Piet, die 
niet wakker te krijgen was en die alsmaar omviel.... Lachen 
hoor en heel knap wat zij allemaal konden laten zien. Maar 
uiteindelijk was hij ook wakker en kon de show helemaal 
afgemaakt worden.  
 
Toen was het pauze de kinderen kregen allemaal limonade of  
chocolademelk. Maar dan wordt het toch zo langzamerhand  
wel tijd voor Sinterklaas, vinden alle kinderen. Heel hard  
zingen dan maar: 'Daaaaar wordt aan de deur geklopt, hard  
geklopt, zacht geklopt......... ' Zou hij komen? Zou hij het 
buurthuis gevonden hebben? Van de spanning moeten heel 
veel kinderen opeens nog gauw even plassen maar dan:  
Eindelijk, eindelijk komt daar dan Sinterklaas. Hij heeft een 
grote kaart van Den Haag bij zich en is daar heel druk mee. 
 
Hij ziet en hoort al die kinderen niet eens, zo druk is hij met 
de kaart, ondersteboven, voor en achter. Hij weet niet waar 
hij is? Beetje dom wel...... hij is natuurlijk ook al oud. 
Zwarte Piet draait Sinterklaas om.... en die is blij.  
Blij verrast dat hij het toch weer heeft gevonden en blij met  
alle kinderen die voor hem zingen Alle kleurplaten hangen in  
de zaal en de kinderen van de ‘bekroonde’ kleurplaten 
mogen bij Sinterklaas komen. Nadat zij voor hem hebben  
gezongen krijgen zij een kadootje en een hand (of capuchon, 
of schoen, vol) pepernoten mee. Toen Sinterklaas weer weg 
was kregen alle kinderen een tasje met cadeautjes, twee 
mandarijnen en natuurlijk een zal snoep. Precies om vier uur 
stondenveel ouders buiten, of binnen de kinderen weer op te 
wachten. En alle medewerkers kregen voor het harde werken 
een banketstaaf. 
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Financiën Stichting Haagse Hopjes Transvaal  

Balans per 31 december 2014 
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Exploitatie Hopjes 
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Activiteiten Hopjes 
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Fondsen en sponsors van de Stg. Haagse Hopjes Transvaal 2014 
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Ontstaansgeschiedenis Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
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Overzicht Haagse Hopjes, Exploitatie en Beheer 2014 
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Hierna nieuwe informatieformulieren voor de ouders, 
plein het Hopjesregels en inschrijfformulier 2014-2015 
 

 


