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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal. 2015 was weer een bewogen jaar voor de Stichting er is 
een hoop gebeurd en veranderd. Dit allemaal sinds het plaatsen van 
de eerste Haagse Hopjes Container op het Kaapseplein, a.s. 8 mei 
alweer 20 jaar geleden. In 2017 zullen wij ons 20 jarig bestaan 
vieren want toen werden de andere Haagse Hopjes gerealiseerd. 
Een idee uit Rotterdam, de duimdroppen, is in Den Haag en vooral 
in Transvaal zeer goed uitgepakt. Ton Huiskens, de bedenker van 
de Duimdroppen/Haagse Hopjes, zei eens tegen mij, “Ik heb het 

bedacht, maar jij hebt er bekendheid aan gegeven in heel Nederland”. Een leuk compliment. Haagse Hopjes 
Transvaal zijn al sinds het begin een vrijwilligersorganisatie die echt een plek in de wijk heeft verworven. 
Wij zijn aanwezig met een hopmobiel, een hophuisje en vier hopcontainers op zes verschillende pleinen. 
Maar daarnaast zijn ook de activiteiten die de Haagse Hopjes al 19 jaar organiseert gedurende het jaar, niet 
meer weg te denken. Bij deze activiteiten komt heel Transvaal en de omliggende wijken samen, van de 
kleinste kinderen tot de opa’s en oma’s. Heel belangrijk om op deze ontspannen manier contact te houden 
met de ouders van de kinderen/jongeren en de buurt onderling. 

Onze activiteiten zijn ook in 2015 weer vol met passie georganiseerd en verlopen. De activiteiten werden 
goed bezocht en ook gedurende de zomermaanden werden de pleinen erg druk bezocht. Daar waar gezegd 
wordt dat kinderen maar achter hun computer zitten en niet meer buiten spelen, is hier niet het geval. 
Buitenspelen is nog steeds Hip! En hier zal als het aan ons ligt de komende jaren nog geen verandering in 
komen… Maar ligt het nog wel aan ons?  

Als voorzitter mag ik in het voorwoord ook altijd, zonder er doekjes om te winden, mijn mening 
verkondigen. Dit zal ik ook dit jaar weer heerlijk ongenuanceerd doen. De Haagse Hopjes die ik liefkozend 
mijn kindje noem, is sinds het begin 1995, toen ik met de bewonersorganisaties en veel bewoners, in 
Rotterdam ben gaan kijken ondertussen uitgegroeid tot volwassen organisatie. Met heel veel liefde heb ik dit 
bijna 20 jaar vrijwillig gedaan, nu begint mijn lichaam een beetje tegen te werken. Op mijn leeftijd blijft het 
erg leuk maar de hele organisatie van de Stichting Haagse Hopjes nog langer op mijn schouders te nemen, is 
niet meer haalbaar. Zoals je bij je echte kinderen ook wilt, ben ik al tien jaar op zoek naar een leuke, 
sportieve, energieke, duizendpoot die mijn ‘kindje’ over kan nemen. Deze heb ik gevonden in Jeroen de 
Groot, in een van de verslagen is een introductie terug te lezen, ook een groot aantal van de verslagen is al 
door hem geschreven.  

Daar waar 2015 dus een erg productief jaar was voor de Haagse Hopjes wordt het komende jaar een vervolg 
in de strijd om van Jeroen de nodige uren te voorzien om deze werkzaamheden op te pakken. Omdat de 
taken van de extra activiteiten te veel voor mij wordt, is het van groot belang dat Jeroen hier dus te tijd voor 
krijgt, anders kunnen we tot onze grote spijt hoogstwaarschijnlijk een groot aantal activiteiten niet meer 
organiseren. Dit zou inhouden dat iets wat met een hoop liefde in 20 jaar is opgebouwd zou verdwijnen.  

20 jaar een expertise, 20 jaar aan naamsbekendheid, 20 jaar aan samenwerkingen. Kortom 20 jaar aan werk 
wat de activiteiten heeft geschapen tot iets iconisch in de wijk zou verloren gaan.  

Maar, mocht alle energie, die ik erin heb gestoken (had ik ook liever ergens anders in gestoken) om Jeroen 
binnen te halen met voldoende uren, wel zijn vruchten afwerpen. En mocht de gemeente net als ikzelf en 
vele andere in de wijk het belang van de Haagse Hopjes in gaan zien, dan zal ook komend jaar weer een 
spetterend en actief jaar worden. Het thema van het jaar zal ‘buiten sporten’ worden en er zal weer actieve 
samenwerking worden gezocht met de andere instanties in de wijk! 

Wellicht dat onze gemeentelijke politiek gezellig met zijn allen naar ‘rondkomen in de Schilderswijk’ 
hebben gekeken en hier een 3de seizoen van willen in Transvaal? 

Joke van den Boomen, Voorzitter van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal



Inhoudsopgave 

 
Voorwoord            02 
Inhoudsopgave           03 
Bestuur, haar verslagen en activiteiten op de pleinen      05
  Vaste medewerkers van HH       06
  Vrijwilligers         06 
  Vrijwilligers uit de buurt       06 
  Marokkaanse moeder en Marokkaanse Buurtvaders    07
  Vaste vrijwilligers        07 
  Tijdelijke vrijwilligers        07 
  Studenten van de Halo        07 
  Ondersteunende vrijwilligers       08 
  Haagse Hopjes verwent de vrijwilligers      09 
  Wokken met de Stichting       09 
 Sponsors          10 
  Global Day         11 
  Sponsor brengt bezoek aan Haagse Hopjes     12 
  Transvaal voetbalt  wel door!       13 
  Nieuwe Skelters en fietsjes 2015      14 
   Jan-Huug Lobregt en Erna Willard     14 
   Prijssnijder        14 
   Intertoys        14 
   Madurodam        15 
 Verslagen van pleinen en bestuur       16 
  Opening broodcontainers op Anna Blamanplein     16 
  Herdenking 4 mei en Bevrijdingsdag 5 mei     16 
  Grote jongens skelterrace WPT       17 
  Zie ginds komt de Hopmobiel weer aan      18 
  Afscheid van Necip        18 
  Nieuw gezicht bij de Hopjes       19 
  Brand op Anna Blamanplein       20 
 Samenwerking met andere organisaties       21 
  WBS-2000         21 
  Buurthuis Bario         21 
  Buurthuis Boerenplein        21
  Set in Motion         21
  Kinderboerderij ‘de Woelige Stal’      21
  Scholen         22
 Verslagen Activiteiten         23 
  Koningsdag         23 
  Familiedag Kaapseplein       24 
  Familiedag Anna Blamanplein       24 
  Vakantieactiviteiten Zomervakantie      25 
   1ste vakantieactiviteit       25 
   2de vakantieactiviteit       26 
   3de vakantieactiviteit       26 
   4de vakantieactiviteit       28 
   5de vakantieactiviteit       28 
   6de vakantieactiviteit       28 
  Vervanging Zomervakantie       29 
  Transvaal Workshop Tour       30 
  Internationaal Kinderfeest Joubertplantsoen     31 



  Familiedag Stellenboschplein       32 
  Herfstvakantieactiviteit        33 
  Sinterklaas         34 
 Haagse Hopjes Internationaal        37 
  Kumba Tennisacademie       37 
  Kameroen Sport Experience       38 
Financiën Stichting Haagse Hopjes Transvaal       40 
Staat van baten en lasten 2015         41 
Begroting Stichting Haagse Hopjes Transvaal over 2017     42 
Sponsors en Fondsen Stg. Haagse Hopjes Transvaal 2017     44 
Ontstaansgeschiedenis Stichting Haagse Hopjes Transvaal     45 
Overzicht Haagse Hopjes, Exploitatie en Beheer 2015      48 
Informatieformulieren Haagse Hopjes 2016       49

   

 



Bestuur, haar verslagen en activiteiten op 
de pleinen  
 
Het bestuur van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal heeft de volgende 
samenstelling: 
 

 Joke van den Boomen, voorzitter 
 Natascha Kok, secretaris 
 Henneke Vogels, 2de 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 
 Jeroen de Groot 
 Corrie Leenheer 
 Cobie de Nie 
 Peggy van Lierop 
 Beppie Avé 

 
Het Bestuur heeft zich vooral bezig gehouden met:  
 

 Het openhouden van de Hopjes op de afgesproken tijden en in de 
zomervakantie; 
 De aanschaf van nieuw speelgoed organiseren; 
 Het op orde houden van de administratie en financiën; 
 Het behouden van vaste medewerkers en werven van nieuwe 
vrijwilligers;  
 Vergaderingen en regelmatig bij elkaar 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;  
 Contact onderhouden met de scholen in de buurt; 
 Het organiseren van de pleinfeesten; 
 Overleg plegen en samenwerkingen opstellen met de andere instellingen 
in de wijk; 
 Maatschappelijke stages en snuffelstages voor VMBO leerlingen. 

 
De Stichting heeft ook in 2015 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. 
 

 



Vaste medewerkers Haagse Hopjes 
 
Even voorstellen: de medewerkers van de Haagse 
Hopjes 
De Stichting Haagse Hopjes heeft 6 vaste medewerkers van wie vele al jaren 
werken bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Onze medewerker die al 
twee jaar ziek was, is in oktober 2015 in de WIA terecht gekomen. Gelukkig 
konden wij een vaste vrijwilliger en hopelijke vervanger van Joke van den 
Boomen, aan onze vaste medewerkers toevoegen. Nu hebben we weer 6 
medewerkers die zich moeten ontfermen over 10.000 tot 12.000 kinderen.  
 
In het verleden stonden er 2 of 3 mensen op een Hopjesplein. Nu het 
wegbezuinigen van alle gesubsidieerde banen is er maar één vaste 
medewerker per hopje over gebleven.  
Het medewerkersbestand is dus in de afgelopen jaren alleen maar omlaag 
gegaan terwijl het aantal kinderen dat lid is van de Stichting alsmaar 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 allerlei speelgoed waaronder al onze fietsjes als dat 
nodig is. Daarnaast moeten ze toezicht houden op het toilet waar de kinderen 
gebruik van kunnen maken op het Wijkpark Transvaal. Al met al wordt van 
onze medewerkers een hoop meer verwacht dan alleen de uitleen van 
speelgoed. Ze werken hier vooral gedurende de lente-, zomer- en 
herfstmaanden hard voor en zijn van grote waarde voor ons als stichting 
maar ook voor de mensen en dan voornamelijk kinderen uit de wijk 
Transvaal en omstreken. 
 
 
Vrijwilligers 

Vrijwilligers uit de buurt 
Er is gelukkig nog steeds een handjevol Nederlandse buurtbewoners die 
willen participeren bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal en op wie wij 
altijd een beroep kunnen doen bij de plein- 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. Wel is het erg leuk om te zien dat ze er wel van genieten 
en het leuk vinden zich onder de mensen te begeven. Erg jammer is wel dat 
er nauwelijks instroom van jongeren uit de wijk is, dit baart ons zorgen 
omdat de Stichting Haagse Hopjes Transvaal zeker bij plein- en 
wijkactiviteiten afhankelijk is van welwillende buurtbewoners. 
 



Marokkaanse moeders en de Marokkaanse buurtvaders 
Gelukkig blijven de Marokkaanse moeders en de Buurtvaders, die ook al 
jaren bij onze activiteiten betrokken zijn, nog steeds actief. Zowel de 
vrouwen als de mannen zijn niet meer georganiseerd dus het is altijd een 
hele klus om iedereen weer bij elkaar te krijgen. Gelukkig lukt dit ondanks 
veel inzet van de voorzitter nog steeds om ze bij elkaar te krijgen. Ook hier 
vind een win-win situatie plaats waar, de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
uit de brand wordt geholpen tijdens de activiteiten door de hulp van extra 
vrijwilligers, maar ook de buurt vaders en moeders komen lekker buiten en 
participeren op een leuke en actieve manier in de wijk. 
  
5 vaste vrijwilligers bij de Hopjescontainers  
Fatima, Faris, Halima, Samira en Jamal, zijn al jaren vaste vrijwilliger op de 
pleinen bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Fatima werkt 2 dagen per 
week op het Joubertplantsoen. Hierdoor kan Lies, onze vaste medewerkster 
haar seniorenuren opnemen als Fatima daar is. Faris werkt alweer een aantal 
jaren op het Wijkpark Transvaal. Gelukkig maar want op dit plein is het echt 
onmogelijk om alleen al die kinderen te helpen, alleen op het Wijkpark 
komen dagelijks honderden kinderen. Onze enige Turkse vrijwilligster, 
Yeliz, is in december vertrokken, zij moest gaan werken bij de Haeghe 
Groep. Wij wensen haar veel succes. Uiteraard blijven wij onze oren en ogen 
openhouden voor nieuw vrijwillig talent. Hier staan wij net als elke andere 
stichting natuurlijk met open armen op te wachten.  
    
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 Stichting 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, leerzame stageplaats te kunnen aanbieden. 
 
Studenten van de Halo bij Haagse Hopjes  
Ook afgelopen jaar hebben wij weer kunnen genieten van het mooie weer in 
Den Haag. Een hoop kinderen hebben daardoor ook het Stellenboschplein 
weer opgezocht. Afgelopen jaar heeft de hopmobiel de dinsdagen en 
donderdagen weer kunnen staan op het Stellenboschplein. In het begin waren 
dit de jongens van de Halo die dit op zich namen maar aan het einde van het 
jaar, wanneer we Jeroen binnen ons team hebben mogen verwelkomen heeft 
Abdel van het Wijkpark Transvaal deze taak op zich kunnen nemen waarop 
Jeroen de taken op het Wijkpark overzag. Komend jaar hopen we weer een 
net zo succesvol jaar te hebben op het Stellenboschplein met de hulp van ook 
al erg bekende meesters en juffen zoals meester Gijs, meester Ben, meester 
Bram, juffrouw Anne en zo nog meer. Deze studenten en afgestudeerden 
brengen een hoop energie naar de stichting en we hopen hier nog lang 
gebruik van de kunnen maken! 
 
 
 
 



Ondersteunende vrijwilligers 
Naast alle vrijwilligers op de pleinen zijn er nog een hoop vrijwilligers actief 
achter de schermen bij de Haagse Hopjes. Met achter de schermen bedoelen 
we het immense papierwerk zowel voor en na onze activiteiten. Maar ook 
bijv. het maken en verspreiden van het jaarverslag, de sponsoraanvragen en 
de uitwerk van alle ideeën die wij hebben. De volgende mensen hebben hier 
in 2015 hard aan mee gewerkt! 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Chris, draagt de Haagse 
Hopjes een warm hart 
toe en assisteert bij het 
verwerken van alle 
teksten van de Hopjes. 

Peggy, houdt zich bezig de 
verwerking van de uren 
van de medewerkers en 
vrijwilligers van de 
Stichting. Fariz, al meer dan 14 jaar 

een vaste vrijwilliger bij 
de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal. Helpt 
ieder jaar weer met veel 
plezier bij het inbinden 
van alle boeken en helpt 
waar hij kan. 

Jeroen, mannetje van 
alles bij de Stichting 
Haagse Hopjes 
Transvaal 

Beppie, vroeger altijd op 
een Hopjes gestaan. 
momenteel een helpende 
hand waar ze kan. Van 
boodschappen doen tot 
de administratie. 

Ed: onze webmaster, 
emailspecialist, 
fotograaf en doet 
eigenlijk alles waar 
specialistischte 
technische kennis voor 
nodig is! 

Roel, onze proffesionale 
fotograaf. Altijd 
aanwezig bij onze 
activiteiten om de blije 
mensen vast te leggen 



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.  
 
Wokken met de Stichting, 16 november 2015 
Eens per jaar komen de mensen die wat doen op en voor de pleinen in 
Transvaal bij elkaar om gezellig te wokken. Denk hierbij aan de dames en 
heren die werkzaam zijn op de hopjes, de vrijwilligers, het bestuur van de 
stichting maar ook de mensen die onze website bijhouden, de hopjes in 
perfecte staat houden en de mensen die gewoon altijd klaar staan voor 
activiteiten in Transvaal!  
 
Met al deze mensen lekker een hapje eten bij de Gouden wok in het 
Zuiderpark. In de Gouden wok kan je onbeperkt laten wokken, grillen en 
lekker babbelen. Dit babbelen werd dan ook veel gedaan. Super gezellig dus 
en ook een moment dat iedereen elkaar weer even kan zien en niet geheel 
onbelangrijk, in een ander perspectief.  
 
De jongens van Set in motion waren aanwezig, welke vaak sportieve 
activiteiten verzorgen voor de Hopjes. Maar ook was er bijvoorbeeld een 
afgezant van de politie die zich eens in burger bij ons voegde. Op deze 
manier is er weer een gezellige avond geweest waarbij iedereen lekker heeft 
kunnen socialiseren en wat hopelijk de werksfeer weer vergroot. 
 
Wij vinden dit zo belangrijk omdat wij vinden dat iedereen het naar zijn zin 
moet hebben op het werk maar ook moet kunnen samen werken met zijn 
collega’s, binnen de stichting maar ook daarbuiten. Uiteraard was er voor 
degene die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt een heerlijke ijstaart 
geregeld.  
Joke van den Boomen, voorzitter van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal, 
heeft weer een jaar lang de stichting onder haar hoede genomen en is 
momenteel langzaam maar zeker wat taakjes aan het over dragen, dus wie 
weet wordt het volgend jaar dus wel eens ander uitje, skydiven ofzo. 
Maar voor nu, wokken 2015 was een succes! De laatste vrijwilligers zijn er 
tegen sluitingstijd uitgezet, iedereen is veilig thuis gekomen en we hebben 
allen weer zin in een productief en gezellig nieuw jaar! 
Graag willen wij iedereen bedanken voor hun aanwezigheid en inzet van het 
afgelopen jaar!  
 
 
 

 



Sponsors 

De sponsors die in 2015 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) 
 Stichting Boschuysen 
 Ingenieursbureau CB&I Nederland 
 Fietsenwinkel “Prijssnijder”  
 Intertoys Apeldoornselaan 

 
 
Verslagen activiteiten sponsors 2015 
 
Verslag van Global Day 11 mei 2015, ervoor en erna 
Voor wie misschien niet weten wat Global Day precies inhoudt: In Amerika 
is het een traditie dat medewerkers van bedrijven op 11 mei 2015  
vrijwilligerswerk doen bij Non Profit-instellingen. Iets dergelijks als met NL. 
DOET, op één dag doen mensen dan vrijwilligerswerk bij 
Vrijwilligersorganisaties, bijvoorbeeld schilderen, timmeren, honden wassen 
o.i.d.  
Zoiets wil Ingenieursbureau CB&I Nederland ook in Nederland waarmaken 
en via Marco de Vries, komt CB&I Nederland, terecht bij de Stichting 
Haagse Hopjes in Transvaal. 
 
Dat werd in dank aanvaard. De afspraak werd gemaakt dat de opslagruimte 
voor het uitleenspeelgoed van de Haagse Hopjes op het Wijkpark, een flinke 
schilderbeurt zou krijgen. Maar dat kan nooit op één dag want eerst moet al 
het speelgoed eruit. Dat is al een dag werk en dan moet alles voorbereid 
worden zodat je met schilderen kunt beginnen en daarna pas kan het 
feitelijke schilderwerk beginnen. Gelukkig is dat geen probleem voor de 
medewerkers  
van CB&I Nederland. Er werd afgesproken dat op vrijdag 8 mei al het 
speelgoed uit het huisje zou worden gehaald om tijdelijk in een grote 
verhuiswagen op te slaan. 
 
Op 11 mei kan dan het schilderen beginnen. 
Dus regelde CB&I Nederland een grote verhuiswagen van Unigroup UTS 
Abbink.  
Die kwam op Pre-Global-Day vrijdag 8 mei, naar het Wijkpark Transvaal. 
Al vroeg beginnen zij met het leeghalen…. Wat een werk en wat een grote 
hoeveelheid speelgoed…. Zoveel fietsjes…. Zoveel rollerskates….. boeken, 
kleine spelletjes, skelters, schaakspellen, noem maar op.  
Alles maar dan ook werkelijk ALLES, moest eruit. Gelukkig waren ook alle 



Haagse Hopjes medewerkers aanwezig om een handje te helpen.  
Aan het eind van de dag zat al het speelgoed erin en was de speelgoedopslag 
leeg…. HELEMAAL LEEG ! !! 
Eénmaal alles eruit, kon je pas goed zien hoe vervuild het huisje in de loop 
van de tijd was geworden. Hoe kan het ook anders bij zo’n intensief gebruik! 
De beloofde schilder-opknapbeurt is zeker geen overbodige luxe. De 
consequentie van dit alles was natuurlijk dat er die dag geen speelgoed kon 
worden uitgeleend aan de kinderen. Hoewel zij dat wel heel erg jammer 
vonden, maakte de belofte van een aantal luchtkussens die zouden worden 
ingezet op de maandag erna bij de herinrichting van het huisje, veel goed. 
Het vooruitzicht van een Schoon Fris & Fruitig Uitleenhuisje maakte minder 
indruk bij hen.  
 
Maandag 11 mei Global Day: 
Ja, hoor… de eerste twee schilders arriveren al vroeg. Zij zijn professionele 
schilders van Robers Vastgoed Onderhoud. De plafondverlichting wordt 
netjes afgeplakt en er kan gewit worden. Intussen druppelen ook de 
medewerkers van CB&I binnen. Na eerst een kopje koffie/thee of een 
frisdrankje, kan worden begonnen. Maar eerst natuurlijk een leuke 
groepsfoto van iedereen. O ja, CB&I is een internationaal bedrijf dus de 
spreektaal is Engels. Met rollers op lange stokken worden het plafond en de 
muren geschilderd. Het ziet er al meteen heerlijk fris uit. Ook de grote tafel 
waarop de fietsjes staan, wordt schoongespoten maar niet eerder dan nadat er 
met grote letters “CB&I” op is gezet. In een razend snel tempo wordt alles 
helemaal wit en netjes. Intussen vermaken de kinderen zich uitstekend met 
de beloofde luchtkussens (onder toeziend oog van Corné Leenheer) vier-op-
een-rij, sjoelen, limonade e.d. Het weer is ook weer heerlijk….  een beetje 
ouderwets Hopjesweer. Na afloop is er voor alle medewerkers van CB&I en 
de Hopjesmedewerkers die de hele dag hebben meegeholpen, een grote 
barbecue op het dakterras van het Beheerhuisje. Hard werken maakt 
hongerig dus ……. Is bijna alles opgegaan. Hopjes medewerker Hassan 
Tahiri en zijn vrouw verdienen een Pluim, zij hebben alle inkopen voor de 
BBQ gedaan en de salades gemaakt, kortom zij hebben de hele BBQ 
verzorgd, Chapeau!!!  
 
Dinsdag 12 mei Inruim dag: Al het speelgoed komt weer terug…. Nu weer 
alles inruimen. Gelukkig zijn er twee nieuwe planken bijgekomen waar we 
heel blij mee zijn. Het is een leuke klus om alles in een schone lichte ruimte 
opnieuw in te richten.  
Mensen van CB&I. Hartelijk dank en petje af!  
 

 



Sponsor brengt bezoek aan de Haagse Hopjes 17 juli 2015 
 
Op deze eerste vakantieactiviteit was ik met vakantie in Gelderland in de 
bossen/de Veluwe. Heel gezellig met mijn hele gezin. Ik was 70 jaar 
geworden en dit was mijn verjaardagscadeau. Nou een mooier cadeau kan je 
je niet wensen. Ik ben mijn kinderen en kleinkinderen dan ook heel 
dankbaar. Even weg uit de hectiek van de dag. Maar voor de Hopjes was het 
ook een belangrijke dag, we kregen bezoek van een sponsor, en wel een 
sponsor met een geschiedenis bij de Hopjes.  
 
Wel leuk om dit even uit te leggen: 
Voor 2007 hadden wij een allerliefste vrijwilligster, Willemien Willard, ze 
stond op haar strepen en op haar punten, maar ze stond er ook voor de 
kinderen. Die kwamen dan ook heel graag bij haar activiteit, want zij telde 
altijd de punten op tijdens het sjoelen of andere spelletjes, maar meestal 
stond ze bij het darten. Van alle kraamactiviteiten had zij de meeste kinderen 
in de rij staan. Het ging er serieus aan toe daar bij die spelletjeskraam van 
Willemien. In 2007 kwam Willemien te overlijden en toen zijn wij, de Stg. 
Haagse Hopjes, met haar familie in contact gekomen. Zowel de familie van 
het klooster maar ook haar zuster Erna en alle andere familieleden. Sinds het 
overlijden van Willemien is haar zuster Erna, al die jaren donateur van de 
Hopjes. Maar ook het klooster waar Willemien bij hoorde is al die jaren al 
sponsor van de Hopjes. En het gaat nog door. De zoon van Erna, de neef dus 
van Willemien, Jan-Huug Lobregt is sinds vorig jaar ook sponsor van de 
Stichting Haagse Hopjes. Ook dit jaar mochten we sponsorgeld van Jan-
Huug Lobregt en de familie ontvangen. Onze oprecht gemeende dank 
hiervoor. Nou… Is dat een sponsorgeschiedenis of niet??? 
 
Het was heel erg leuk dat op deze eerste vakantieactiviteit Jan-Huug met zijn 
familie, vrouw en kinderen, inclusief zijn dochter Anne-Maartje (misschien 
wel de voortzetter van de sponsorgeschiedenis?),  
onze Haagse Hopjes kwamen bezoeken. Wat ik vervelend vond is dat  
ik er niet bij kon zijn. Maar….. gelukkig heb ik prima vervanging voor  
mijn afwezigheid, namelijk Peggy van Lierop en Chris Schaap. Peggy al 
jaren actief binnen de Haagse Hopjes en Chris erg bekend met de Hopjes en 
met de wijk en haar inwoners. Dus een zeer goede vervanging. De familie is 
goed opgevangen, de kinderen hebben zich prima vermaakt door het lenen 
van ons speelgoed en de luchtkussens. Maar vooral onze Stadsboerderij de 
Woelige Stal trok veel aandacht van de kids. Niet overal in Nederland heb je 
in iedere wijk Stadsboerderijen. Wij mogen dus wel zuinig en trots zijn op 
onze Boerderij “De Woelige Stal”. Verder konden de kinderen op diverse 
luchtkussens, de rodeostier, Panna voetballen, bungeerun, de hindernisbaan, 
trampoline springen, dance pads de supersurvivalbaan en bij het Hopje kon 
je sjoelen, het 4 op een rij spel en allerlei spelletjes, zoals, mens erger je niet, 
wie ben jij, dammen en nog veel meer. Genoeg te doen voor de ongeveer 
350 kinderen die mee hebben gedaan. 
 
Hartelijk dank voor jullie bezoek, petje af!  
 
 
 
 
 



Transvaal voetbalt wel door! 22 oktober 2015 
 
Ondanks dat het kouder wordt in ons landje blijven de jongeren in de wijk 
Transvaal ongehinderd door sporten op de pleinen van de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal. In T-shirtje, zonder jas, nog net niet in korte broek want 
even rennen en je hebt het zo warm! 
 
De voetballen van het grote Oranje mogen dan wellicht een lange vakantie 
tegemoet gaan, de ballen van de Haagse Hopjes blijven constant in gebruik. 
De komende generaties blijven zonder te morren over het weer, spelen op 
onze pleinen. De ballen worden onder andere gebruikt in de sport- en spel 
uitleen van onze pleinen waar de kinderen tegen inlevering van hun pasje en 
goed gedrag, gratis sport- en spel materiaal kunnen lenen.   

 
Omdat er meer dan 10.000 kinderen lid zijn van de stichting gaat het leven 
van een bal bij de Haagse Hopjes zoals je je kunt voorstellen niet over rozen. 
Daarom voor jullie een klein kijkje in het leven van een bal van Haagse 
Hopjes! 
 
Hoi! Mijn naam is Elf en ik ben een bal bij de Haagse Hopjes. Het is alweer 
bijna 3 uur en snel zullen de kinderen uit school rennen om samen met mij te 
komen spelen. Ik word samen met mijn vriendjes Skelter, Springtouw en 
Fietsje, buiten gezet zodat iedereen ons kan zien! De kinderen leveren hun 
pasje in en vragen vaak snel om mij! Eerst gaan we een klein stukje 
opwarmen met de allerkleinsten die samen met mij en hun vader, een stukje 
zullen gaan rennen. Ik ga vast vooruit en dan word ik ingehaald door kleine 
waggelende stapjes. Ik wordt door 2 kleine handjes vastgepakt, opgetild en 
weer bij vaders voeten neergelegd. Als ik dan terug wordt gebracht wordt ik 
bedankt en weer bij mijn broertjes en zusjes opgehangen. Daarna komen de 
iets grotere jongens en meiden, gelukkig ben ik dan al warm en wordt ik 
meegenomen voor een potje tafelvoetbal, rond de wereld. Ik kom hier 
momenteel iets beter tot mijn recht dan mijn kleinere neefje Ping Pong want 
die houdt niet zo van de wind. Na het rondje tafelvoetbal laat ik nog even 
zien hoe goed ik kan stuiteren op de voeten van verschillende jongens, die 
mij allemaal toejuichen en feliciteren bij het kind waar dit mij het vaakst 
lukte. Ik stuiter tussendoor voor mijn pauze nog een paar keer op het dak van 
het hopje zodat ik de meesters en juffen ook nog eens zie. Als mijn pauze 
erop zit zal de juf of meester mij met een grote boog weer richting de 
kinderen brengen. Iets later op de middag, komen er vaak groepen grotere 
jongens voor mij samen. Deze nemen mij dan op reis naar alle hoeken van 
het voetbalveld! Altijd erg leuk en gezellig maar zoals je kunt verwachten 
wel erg vermoeiend. Dan denken jullie dat ik daarna wel van mijn weekend 
zal gaan genieten maar niets is minder waar. In het weekend ben ik vaak te 
vinden op een van de plein activiteiten waar ik met mijn broertje en zusjes 
bij het pannavoetbal of paaltjesvoetbal te vinden zal zijn.  
Je kunt je wel voorstellen dat zo’n bestaan best vermoeiend is en ik ga 
daarom ook best wel snel met pensioen. Elke keer maar weer verschillende 
kinderen……. Als ik met pensioen ga, ga ik lekker thuis bij een van mijn 
favoriete kinderen wonen om hier de rest van mijn bestaan rustig uit te 
rollen. Je kunt je wel voorstellen dat ik dus hartstikke blij ben met een 



nieuwe, hardwerkende generatie Elf ballen, zodat ik ook van mijn 
welverdiende pensioen kan genieten! Bedankt! 
 
Als Stichting dienen wij elk dubbeltje 2 keer om te draaien en wij zijn  
met alle giften daarom erg dankbaar. De ballen van Elf zijn van erg hoge 
kwaliteit en gaan dus later met pensioen dan onze ballen die met ons 
beperkte budget worden aangeschaft. Wij hopen daarom ook dat Elf ons en 
de nieuwe generatie voetballers nog lang kan blijven steunen! 
Elf hartelijk bedankt, en petje af!  
 
 
Nieuwe Skelters en Fietsjes in 2015!  
 
Jan-Huug Lobregt en Erna Willard 
Sinterklaas kwam vroeg dit jaar. Niet omdat de pepernoten, taaitaai en 
marsepein al weer in de winkel liggen. Nee, voor Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal kwam Sinterklaas vroeg omdat wij onze eerst cadeautjes al weer 
hebben mogen ontvangen. Zoals het de meeste kinderen niet zal zijn ontgaan 
hebben we naast een aantal nieuwe fietsjes van onze sponsor, Jan-Huug en 
Erna, ook weer een nieuwe 2-persoons skelter gekregen. Een 2-persoons-
skelter is al langere tijd één van de favoriete speelstukken van de Haagse 
Hopjes. Er was er al een tijdje één aanwezig bij het Hopje op het Wijkpark 
Transvaal. Maar omdat deze zo gewild is, leverde het bij de meesters 
geregeld hoofdpijn op omdat de kids hier zo graag mee speelden dat dit vaak 
ruzie veroorzaakte. Maar goed nieuws dus voor iedereen op het Wijkpark 
Transvaal want de oude 2-persoonsskelter heeft er dus een broertje bij. De 
kinderen kunnen nu met meerderen tegelijk gebruik maken van de skelters 
met zijspan. Het enige dat nu nog ontbreekt, zijn de winterbanden want zelfs 
met het koude weer zullen zij ervoor in de rij staan. Hartelijk dank voor de 
skelter en het andere speelgoed. Petje af!  
 
Prijssnijder 
En met deze skelter hield het dus niet op want ook hebben we een  
aantal kleine fietsjes mogen uitpakken. Zoals de meesten zich wel  
kunnen voorstellen hebben de fietsjes bij de Hopjes een erg intensief  
leven. Ook al komen ze het plein niet af en zullen ze weinig grote  
reizen maken, kilometers maken ze genoeg. En met zoveel kilometers  
op de teller zijn zelfs de meest robuuste fietsjes, die door vele kinderen  
als meubilair in hun leven gezien wordt, ook wel eens aan vakantie toe.  
Deze welverdiende vakantie in de vorm van nieuwe vervangende fietsjes, is 
verzorgd door de Prijssnijder.nl aan de Loosduinseweg 219.  
Hierdoor kunnen de kinderen van de Haagse Hopjes weer volop fietsen op 
Wijkpark Transvaal en de andere Hopjespleinen!  
 
Intertoys Apeldoornselaan  
De kleinere fietsjes en anders speelgoed, spelletjes, boekjes, kleurtjes ballen 
voor de kleintjes en nog heel veel meer. Deze spullen komen al jaren van 
Intertoys. Niets bijzonders zou je zeggen. Maar Intertoys is al jarenlang ook 
een sponsor, altijd krijgen we korting en als er spullen een beetje uit de mode 
raken kunnen wij ze voor een klein prijsje aanschaffen. Zo-ook de boekjes 
en ander klein speelgoed dat wij moesten aanschaffen voor het 
Sinterklaasfeest. Maar daarnaast is de Intertoys ook nog een sponsor van de 



Internationale tak van de Haage Hopjes en mogen de mensen die naar het 
buitenland gaan altijd wat extra materiaal halen bij Mady van de Intertoys! 
Intertoys Mady, hartelijk bedankt! Petje af!  
 
Madurodam 
Ook heeft het bestuur van Stichting Haagse Hopjes Transvaal laatst het  
College van Burgemeesters & Wethouders van Madurodam op bezoek 
gekregen. Madurodam is al sinds jaar en dag een sponsor van de Hopjes. 
Beide organisaties hebben dan ook te maken met kleintjes! Het College van 
Burgemeesters & Wethouders bestaande uit o.a. Fiona en Yannick zijn bij de 
Hopjes op bezoek geweest om te inspecteren hoe het er allemaal aan toe gaat 
bij de Hopjes. Ze hadden een hoop gerichte vragen en waren geïnteresseerd 
hoe het er in een andere wijk aan toe gaat. Na een uitgebreide uitleg en tour 
langs de Hopjes, zijn de bestuursleden weer vertrokken om over ons te 
vergaderen. Na een aantal dagen afwachten kregen wij het heugelijke nieuws 
dat het College van Burgemeesters & Wethouders ook dit jaar ons als 
stichting weer steunt en een fors bedrag van het gekochte speelgoed vergoed 
waardoor wij weer extra geld kunnen vrij maken voor onze extra 
activiteiten! Hier zijn wij uiteraard ook erg blij mee en dankbaar voor. 
Kortom bovenop onze vaste sponsors hebben wij als Stichting het geluk af 
en toe een bedrag te mogen ontvangen van andere sponsors en weldoeners! 
Zonder hen zou Stichting Haagse Hopjes Transvaal, lang niet zo goed 
kunnen functioneren als het nu doet. 
 
Hierbij bedanken wij onze sponsors nogmaals heel hartelijk voor hun steun 
aan de Stichting Haagse Hopjes Transvaal! 
Dank jullie wel, lieve sponsors! Namens iedereen van de Haagse Hopjes! En 
uiteraard ook namens de duizenden kinderen die lid zijn bij één van onze 
Hopjes! 
Madurodam Steunfonds, Petje af! 

Op de foto het hele nieuwe College van B&W van Madurodam
Engelshoven. Foto: Janiek Dam 



Verslagen van pleinen en bestuur 
 
Anna Blamanplein 1 april 2015 
De Haagse Hopjes wilde meewerken door de bakken buiten te zetten tijdens 
de openingstijden van de Hopjes. De school wilde meewerken als 
opslagplaats voor de bakken. De gemeente zou zorgen voor de 
communicatie en het ophalen van het brood. 

Op 1 april was het dan zover. Zo rond 13.00 u verzamelden zich moeders, 
vaders, kinderen, leraren en buurtbewoners op het Anna Blamanplein. Marc 
Prins, stadsdeeldirecteur opende de container en de eerste vrouwen gooiden 
hun brood erin. En wel zonder plastic! Zo kan het brood hergebruikt worden 
en wordt er biogas van gemaakt.  

Ook de gezondheidsambassadeurs van Zebra Welzijn waren van de partij. 
Zij hadden lekkere hapjes gemaakt van oud brood. Je hoeft het dus niet altijd 
weg te gooien. Je kan het invriezen of er lekkere toast van maken. Op 1 april 
smaakte dat in ieder geval voortreffelijk!  

Kortom: dankzij het initiatief van de Buurtmoeders en de samenwerking met 
het Hopje en de school kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat er geen 
brood meer op straat belandt. Zo voorkomen we viezigheid, ratten en ander 
ongedierte. Iedereen heel erg bedankt!!! 

Alle belangrijke dingen op een rij: 

 De broodcontainer (twee kliko’s) zijn open op maandagmiddag en 
woensdagmiddag tijdens de openingstijden van het Haagse Hopje. 

 Gooi het brood er zonder plastic in. Zo kunnen we het hergebruiken. 
 De broodcontainers bij de stadsboerderijen op het Wijkpark en op 

het Tenierplantsoen zijn elke dag open. Daar kun je ook brood 
inleveren.  

 Zeg het voort in de buurt waar je woont. Geen brood meer op straat, 
maar in de broodcontainer. 
Verslagje Annelies Gem. Den Haag   
 

Verslag 4 mei Herdenken en op 5 mei vieren wij onze 
Vrijheid  
In 2015 is dat 70 jaar geleden dat wij bevrijd werden van onze bezetters. 
Sinds die tijd vieren we ieder jaar onze vrijheid maar ook denken wij op 4 
mei aan onze bezetting. Omdat er zoveel oorlogen zijn in de wereld, is het 
eigenlijk wel belangrijk om stil te staan bij die bezetting, onze democratie 
was weg, er was geen vrije meningsuiting, het is daarom heel belangrijk dat 
wij dit doorgeven aan onze kinderen en 4 mei herdenken en op 5 mei vieren. 
4 mei herdenken wij minimaal door om 20.00 uur 2 minuten stil te zijn. We 
kunnen dan ook even denken aan alle slachtoffers die in de oorlog hun leven 
hebben gegeven voor ons. Veel mensen kijken dan naar de televisie, naar de 
Dam, waar bloemen gelegd worden, of naar andere zenders waar ook 
aandacht besteed werd aan 4 mei, de dodenherdenking. Wat merk je daarvan 
in Transvaal, eigenlijk helemaal niets, oh, ja de verlichting gaat aan, dat is 
het enige wat je ervan merkt. Verder rijdt iedereen door, kinderen blijven 
spelen en ouders zitten te doen wat ze altijd doen, praten. Ieder jaar vind ik 
dat weer een ergernis, waarom niet 2 minuten je mond dicht houden? 
Jammer. Ik denk dat we tegenwoordig allemaal blij mogen zijn als je nog 



vrij bent en mag zeggen wat je wilt, zonder overigens andere te beledigen. 
Tja, zal er ooit aan 4 mei gedacht worden in Transvaal? En na die 2 minuten 
stilte mag je een groot gedeelte van de dag de vrijheid vieren. Zo komt er 
ook een 5 mei festival op het Wijkpark Transvaal. Veel bewoners vonden dat 
erg leuk. Op 4 mei werd hier al voor opgebouwd, het weer was toen koud 
maar wel droog. Maar op 5 mei, was het heel slecht, veel regen, een harde 
wind, de Clown lied zijn kop hangen hierdoor. Helaas veel te weinig mensen 
voor zo’n leuk festival, het podiumprogramma was goed, voor jong en 
ouder. De straatartiesten waren leuk, vooral de “drumband” zonder muziek, 
dit was een komische act. Als je ernaar keek moest je zeker lachen, sommige 
mensen kregen zelfs de slappe lach. Kinderen gingen op de luchtkussens die 
ook steeds nat werden. Heel triest voor de organisatie van dit festival, met 
mooi weer was het zeker een knaller geweest. Hopelijk komt het volgend 
jaar goed, dan denken wij op 4 mei aan de oorlogsslachtoffers en op 5 mei 
gaan we vieren met een geweldig bevrijdingsfestival. 
 
 
De grote jongens en meiden skelterrace!  
13 augustus 2015 
Donderdag 13 augustus was het dan eindelijk zo ver! Een Skelterrace voor 
alle grote jongens en meiden van het Wijkpark Transvaal. Het idee was 
ontstaan bij de jongens die elke dag in de vakantie op het Wijkpark te vinden 
waren in samenwerking met de meesters van de vakantie mees Jeroen en 
mees Gijs. Nadat de jongens elke keer op hun kop kregen van de meesters en 
hoorden dat ze rustig aan moesten spelen waar de kleine kinderen bij waren, 
merkten zij terecht op dat zij ook op hun eigen manier op het plein moesten 
mogen spelen. En dat het plein niet alleen maar voor de kleine kinderen was. 
Uiteraard valt hier wat voor te zeggen en is er dus in overleg met Juffrouw 
Joke gekeken hoe of we niet een keer met de grotere jongens op een paar 
extra skelters bij elkaar konden regelen zodat de jongens zich een keer uit 
konden leven. Dus is er met Corné van WBS-evenementen een dag 
uitgetrokken om alle mogelijke skelters van stal te halen. Deze zijn toen op 
dezelfde dag nog door de jongens zelf helemaal onder handen genomen: 
schoongemaakt, gesmeerd, afgesteld en alle kettingen zijn er weer op 
gelegd! Top gedaan jongens!  
Toen het eindelijke zover was hebben ze jongens er ook zelf voor gezorgd 
dat alle andere uitleen spullen snel zijn opgeruimd zodat er snel kon worden 
begonnen. Ondertussen had de juf van de Richard Krajicek foundation al 
met pionnen en krijt een heel mooi behendigheids parcours uitgezet waarop 
de jongens en meiden hun skills konden laten zien! Ook werd er de tijd 
bijgehouden en hadden we een uiteindelijke winnaar! 
 
Verder zijn er nog sprint wedstijden gehouden en is er door de kids vrij 
gespeeld! Zelfs is er stiekem een Wheelie wedstrijd gehouden wat veel 
bekijks trok. Uiteraard is dit niet de bedoeling want de afgelopen vakantie is 
er helaas een van onze skelters overleden omdat er mee van stoepranden 
werd gereden. Dit was dus een mooi aanknopingspunt om de jongens even 
duidelijk te maken waarom dit helaas niet kan en mag! 
Al met al hebben de jongens op het Wijkpark Transvaal laten zien dat ze zelf 
iets kunnen organiseren als ze dit graag willen! En hopelijk komen ze met 
nog meer leuke en haalbare ideeën! 
 
Speciale dank aan de juf van de Krajicek foundation!, Juffrouw Yilez, 
Meester Gijs en Meester Jeroen!  



Zie ginds komt de Hopmobiel van de Hopjes weer aan! 9 
oktober 2015 
Dinsdag en donderdag zijn de dagen dat de jongens en meiden van het 
Stellenboschplein niet ver hoeven te reizen voor het mooiste speelgoed. Dan 
rijd de Hopmobiel zo het plein op. De spullen worden met de kids samen 
uitgeladen en uitgestald. Het is het kleinere speelgoed omdat het op het 
Stellenboschplein ook kleinere kinderen zijn die nog niet naar het Wijkpark 
kunnen komen. Spelen in hun eigen vertrouwde omgeving. En dan vast 
wennen voor het grotere speelgoed op de andere Hopjespleinen.  
De Hopmobiel is zo uitgerust met speelgoed dat er voor alle kinderen wat te 
doen is. Ze kunnen er bijna alles laten zien wat ze in de gymlessen hebben 
behandeld. Van Chinese bordjes, springtouwen, diabolo’s tot waveboarden 
en skeltertricks. En dan zijn er voor komende zomer ook nog eens nieuwe 
skeelers gekocht in kleinere maten waar de kinderen altijd om vragen!  
 
De dagen dat de Hopmobiel er staat, zijn ook de dagen dat de kinderen 
allemaal graag mee gaan boodschappen doen met hun moeders. Dan hoef je 
namelijk helemaal de Lidl niet in maar mag je buiten bij Meester Abdoel 
blijven spelen. Het is dan ook niet zo gek dat de meeste moeders deze dagen 
dan ook uitzoeken als boodschap dagen. En al is er een snellere doorloop 
van kinderen dan op de andere Hopjes pleinen, de jongeren van het 
Stellenboschplein zijn altijd met zekerheid aanwezig met hun ouders op de 
Familiedagen en andere activiteiten op de pleinen.  
 
De Hopmobiel heeft gedurende de zomer elke dinsdag en donderdag op het 
Stellenboschplein gestaan. Dit mede mogelijk gemaakt door onze 
vrijwilligers die ervoor zorgden dat er voldoende bemensing was op de 
andere pleinen. Alleen met erg slecht weer staat hij er niet, maar met een 
beetje regen is dit ook een van de pleinen waar de kinderen lachend door 
blijven spelen. Komende tijd wordt de Hopmobiel weer opgeknapt en wordt 
het speelgoed dat aan vervanging toe is vervangen. Er komen nieuwe 
skeelers aan en ook nieuw circusmateriaal voor ons circusplein! 
 
 
Afscheid van Necip Laçin 25 november 2015  
Op 25 november 2015 hebben wij afscheid genomen van de heer Necip 
Laçin. Necip is jarenlang werkzaam geweest bij de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal. Hij heeft gewerkt op het Wijkpark Transvaal, het 
Joubertplantsoen en enige jaren geleden op het Ruth Firstplein. Als je op 
zoveel pleinen werkt dan ken je bijna ook alle kinderen uit de wijk. Iedereen 
in de wijk kent ook het Internationaal Kinderfeest dat al jarenlang gegeven 
wordt op het Joubertplantsoen. Nou, meester Necip heeft jaren geleden 
bedacht om ook dit Turkse feest hier te geven, alleen hebben wij daar toen 
het Internationaal Kinderfeest van gemaakt. Op 25 november hebben wij op 
gepaste manier afscheid van onze meester Necip genomen. Natuurlijk waren 
al zijn collega’s erbij. Er werd wat gepraat en herinneringen opgehaald. 
Hieruit bleek wel dat Necip een man is met vele kanten. Een ding is zeker 
iedereen heeft prettig met Necip gewerkt. En natuurlijk zal hij nog zeker de 
Haagse Hopjes pleinen met zijn collega’s bezoeken. 
 
De gezondheid van Necip is de laatste jaren niet goed vandaar ook dat Necip 
nu niet meer bij ons zal komen werken. Wij wensen Necip nog vele goede 
jaren toe en danken hem hartelijk voor zijn inzet bij de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal. 



Nieuw gezicht bij de Hopjes, 19 november 2015 
Er is sinds kort een nieuw gezicht bij de Haagse Hopjes, nou ja nieuw 
gezicht. Er is vervanging gevonden voor Necip. Necip was onze oude 
vertrouwde werknemer bij het Joubertplantsoen en het Ruth Firstplein. 
Necip was helaas wegens ziekte de afgelopen 2 jaar minder aanwezig bij ons 
op de pleinen. Nu moeten wij afscheid van hem nemen omdat hij de WIA 
ingaat. Hiervoor in de plaats hebben wij Jeroen in dienst mogen nemen. 
Jeroen is al een bekend gezicht omdat hij al jaren als vrijwilliger via Livable 
onze hopmobiel heeft bemand op het Stellenboschplein. Gedurende de 
afwezigheid van de vaste medewerkers in de zomervakantie, heeft Jeroen het 
Wijkpark Transvaal onder zijn hoede genomen. In het dagelijks leven is 
Jeroen erg sportief en heeft dan ook gestudeerd aan de Halo om opgeleid te 
worden tot sportdocent. Bij de Haagse Hopjes zal hij de komende tijd vooral 
te zien zijn op het Wijkpark Transvaal, maar ook achter de schermen zal hij 
zich gaan bezighouden met administratieve taken. Zoals bij iedereen bekend 
is, organiseert de Haagse Hopjes veel activiteiten in en rond de pleinen in 
Transvaal. Wat minder mensen weten is dat daar heel veel werk aan vooraf 
gaat. Denk daarbij aan het aanvragen van subsidies, sponsorgelden werven, 
vergunningen, inplannen en contact leggen met de vrijwilligers, promotie 
van de activiteiten maar achteraf ook de verantwoording van deze zaken. 
Kortom er gaat een hoop werk gemoeid met deze activiteiten.  
 
Jeroen zal een gedeelte van de verantwoording gaan overnemen van degene 
al deze zaken sinds jaar en dag voor de Stichting heeft gedaan, namelijk Joke 
van den Boomen. Met Jeroen zijn er ook een hoop ideeën binnen gekomen 
bij de Haagse Hopjes. En dan voornamelijk op het gebied van sport. Dit 
hopen wij de komende jaren te kunnen terug zien op de pleinen en bij de 
jeugd in Transvaal. Jeroen zal ook de persoon zijn die contacten gaat 
onderhouden. Contact met de andere instellingen in de wijk en gemeente. Hij 
zal dus voor de buitenwereld het gezicht worden van de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal. Verder hoopt de stichting met van Jeroen iets meer ruimte 
te hebben om zich te verbreden en meer samen te kunnen werken met andere 
instellingen. Dit omdat Necip natuurlijk de afgelopen jaren weinig aanwezig 
was en er dus netto meer uren beschikbaar zijn. Het is echter zo dat de 
moeder der Haagse Hopjes (Joke van den Boomen) een stapje terug wil en 
doen en er dus een hoop zaken welke jaren lang met liefde maar vooral niet 
onbelangrijk, vrijwillig werden gedaan nu op de schouders van Jeroen zullen 
vallen.  
 
Wij zien het allemaal erg positief in en gaan er vanuit dat de nieuwe situatie 
voor alle partijen goed gaat bevallen. De Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
blijft zich in ieder geval inzetten voor de jeugd en de leefbaarheid van de 
wijk Transvaal. Wij hopen de komende jaren nog veel plezier te kunnen 
beleven op al onze pleinen! 
 
 

 

 

 



Brand op oudejaarsdag op het Anna Blamanplein         
31 december 2015 

Tot onze grote spijt hebben we het jaar 2015 wel op een negatieve manier 
moeten afsluiten. Er heeft namelijk weer brand gewoed in een van onze 
Hopjes, die op het Anna Blamanplein. Elk jaar voor oud en nieuw wordt er 
gelukkig weer in de wijk gesproken over de beveiliging van openbare 
objecten in de wijk Transvaal. Maar ook dit jaar werden wij slechts half 
gehoord. Er is vanuit de gemeente en andere instanties hun best gedaan om 
buurt preventie teams op te richten in de wijk die ervoor dienden te zorgen 
dat Transvaal het nieuwe jaar ongeschonden in komt. Deze BPT’s kunnen 
alleen helaas niet overal tegelijk zijn, hierdoor is het dus toch weer mis 
gegaan. Dit ondanks de vele verzoeken die wij hebben gedaan voor 
camerabewaking. Hassan, de medewerker op het Anna Blamanplein, heeft 
meerdere malen aangegeven dat de camera, die hangt op de bovenste 
verdieping van de hoge flat op het Anna Blamanplein, veel te hoog hangt. 
De mensen op de grond lijken net mieren. Dit blijkt ook weer uit het 
onderzoek waarbij de politie niet met zekerheid een dader kan aanwijzen, 
omdat het beeldmateriaal niet toereikend is. Dit nu al voor de tweede keer!! 
Wij als Stichting zijn hier de dupe van, vooral omdat wij voorafgaand aan dit 
incident nog eens onterecht onze verzekering zijn uitgezet omdat het volgens 
de verzekeraar een te groot risico was om na de rellen van april, objecten in 
Transvaal te verzekeren. Bij onze nieuwe verzekering kunnen we de claim 
dus ook nog niet indienen uit angst om dan direct weer uit de verzekering 
gezet te worden.  

En nu, is Hassan de afgelopen weken druk bezig geweest om het Hopje in 
ere te herstellen, de materialen weer schoon te maken en het pand weer te 
witten. Voor het komend jaar gaan wij kijken om de jongeren die dit soort 
streken uithalen beter in kaart te brengen en hier ook een band mee op te 
bouwen om dit in het vervolg te kunnen voorkomen. Verder gaan wij er in 
2016 nog harder bij de gemeente achteraan om op de juiste plekken 
camerabewaking aan te vragen zodat de mensen die hiervoor 
verantwoordelijk zijn ook de verantwoording voor hun acties gaan dragen. 
Wij zitten nog wel met een rekening die wij graag betaald willen zien door 
de daders. Dus hopelijk blijft de politie, waar we aangifte hebben gedaan, op 
de zaak zitten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Wij bedanken 
Corné van harte, wij vinden het namelijk ontzettend belangrijk om alles 
veilig geplaatst te hebben en daar vertrouw ik Corné volledig in. W 
Wat ook 
Buurthuis Bario 
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 2015 waren 
de medewerkers van Bario ruim aanwezig.  

Buurthuis Boerenplein  
Al drie jaar vieren wij het Sinterklaasfeest in het Boerenplein. Om alles goed 
te laten verlopen is medewerking van de medewerkers van het Boerenplein 
erg gewenst. Er zijn altijd kinderen en/of ouders die zonder toegangsbewijs 
binnen proberen te komen. Dit kan ernstige gevolgen hebben want wij 
hebben precies het aantal toegangsbewijzen uitgegeven voor het aantal 
kinderen/mensen die binnen mogen. Om dit te kunnen controleren staan de 
mensen van het Boerenplein aan de deur. Wij zijn deze mensen zeer 
erkentelijk voor deze inzet. Dankzij hun inzet is er weer een geweldig 
Sinterklaasfeest met zwarte pieten van het circustheater geweest. 200 
kinderen van 4 t/m 9 jaar hebben hiervan kunnen genieten. Na afloop kregen 
alle kinderen een tasje met kadootjes en natuurlijk ook de bekende 
mandarijnen die de Sint uit Spanje mee heeft gebracht. 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 de spannende klimwand, de 
dancepads en nog veel meer. 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 ook meegedaan tijden al onze 
activiteiten op alle pleinen en op de vakantieactiviteiten die iedere vrijdag in 
de vakantie op het Wijkpark Transvaal georganiseerd zijn.  
 
Kinderboerderij “de Woelige stal” 
De stichting Haagse Hopjes heeft een leuke en zeer nuttige samenwerking 
met de Stadsboerderij de Woelige Stel op het Wijkpark Transvaal. Jaarlijks 
organiseren wij in de maand oktober onze gezamenlijke herfstactiviteit. 
Maar ook met andere activiteiten kunnen we altijd een beroep doen op 
Sandra of Roderick van de Stadsboerderij. Helaas mogen de boer en boerin 



niet meer mee doen met het Koningsfeest, dan is de boerderij gesloten en 
loopt de Boerderij honderden bezoekers mis. Helaas naar onze mening een 
slechte keus van de Gemeente Den Haag, afdeling Stadsboerderijen. Wij 
missen de medewerking van de Woelige stal erg op deze zeer drukke dag. 
 
Scholen 
Schaken op het Anna Blamanplein bij OBS het Galjoen! 

Sinds kort word er fanatiek geschaakt op Het Galjoen, op het Anna 
Blamanplein. Er worden zelfs lessen gegeven op school beginnende bij de 
leerlingen van groep 4, 5 en 6. Uiteraard ook een doelgroep van de Haagse 
Hopjes. En de Stichting Haagse Hopjes zouden de Hopjes niet zijn als wij 
hier uiteraard dan ook op in spelen. Wij moeten Meester Hassan nog leren 
schaken maar daarnaast zijn we al hard op zoek naar schaakborden zodat de 
leerlingen buiten schooltijd om nog meer kunnen oefenen. Hieronder een 
verslag van de opening van het schaakbord door Fonda Sahla, Brede 
Buurtschool/Ouder coördinator. 
 
Onderwerp: Schaken op obs het Galjoen 
Maandag 30 november werd door wethouder Baldewsingh een XXL 
schaakspel overhandigd aan de directeur van basisschool OBS het Galjoen.  
 
OBS het Galjoen is een van de eerste basisscholen in Nederland die het XXL 
schaakspel in ontvangst mocht nemen. Op de basisschool krijgen de 
leerlingen van groep vier, vijf en zes schaaklessen, als aanvulling op de 
algemene ontwikkeling, maar ook om te werken aan het vasthouden van de 
concentratie. Schaken op school stimuleert het denkvermogen maar ook 
prestaties op andere gebieden. Tijdens de overhandiging van het XXL 
schaakspel was ook Anna Maja Kazarian, Europees kampioen schaken, 
aanwezig. Zij opende het schaakspel door een wedstrijd te spelen met 2 
leerlingen van het Galjoen. De leerlingen hebben vol spanning meegeleefd 
en aangemoedigd, na een spannende wedstrijd trok Anna Maja maar net aan 
het langste eind.  
 
Ook de vakdocenten Frank Thoma en Peter Gaemers spreken van een 
geslaagde middag. Vol trots delen ze mee dat in januari collega Rik Pronk de 
lessen gaat verzorgen voor de groepen drie.  
 
Isolde van Liefland directeur van obs het Galjoen is blij met het succes, de 
kinderen zijn gemotiveerd en alle kinderen vinden het leuk. We merken nu al 
dat er talenten tussen zitten, misschien levert het Galjoen wel de volgende 
Anna Maja. 
 

 

 



Verslagen extra activiteiten 2015 
 
Koningsdag Wijkpark Transvaal, 27 april 2015 
 
Het lijkt een bijna traditionele voorspelbaarheid om ons verslag van 
deze schitterende Koningsdag te beginnen met een soort van 
weerbericht maar we kunnen er deze keer echt niet omheen:  
Op Koningsdag 2015 was het weer echt een kadootje. Niemand had er 
op gerekend, de voorspellingen waren bar en boos, iedereen had zich 
ingedekt met paraplu’s, regenjassen en dikke winterjassen. Wat was het 
dan een zeer welkome verrassing dat de dag begon met een stralend 
Oranjezonnetje dat zo bleek, pas laat in de avond zou ondergaan.  
 
Gaandeweg de dag gingen de jassen en truien uit, lekker in de zon in je        
T-shirt, of zoals de Haagse Hopjes-medewerkers in hun oranje polo, 
meedoen aan alle activiteiten. En dat waren er weer heel veel. Al vroeg werd 
begonnen met de opbouw van de activiteiten. Corné en zijn medewerkers 
waren druk in de weer net als de mensen van Set in Motion. De eerste 
vrijwilligers meldden zich rond 13.00 uur bij Juffrouw Lies. Samen met 
vrijwilliger Ria zorgde zij ervoor dat de vrijwilligers werden ingedeeld bij de 
diverse kraamspelletjes of bij de luchtkussens.  
 
Al vanaf het begin waren er enorm veel kinderen en hun ouders; de 
Strippenkaarten waren bijna niet aan te slepen, lange rijen geduldig 
wachtende kindertjes met hun mama’s en papa’s bij de Ballonnenclown. De 
mensen van het schminken hebben het ook heel druk gehad. Er liepen talloze 
prinsesjes en spidermans rond. Dolle pret en drukte rond de zweefmolen en 
de terrassen waren de hele middag vol. Zeker als je een beetje uit de wind 
zat en ín de zon, was het heerlijk toeven en helemaal natuurlijk met een 
gratis kopje koffie of thee. Leuk om te weten:   
In totaal zijn er 1400 strippenkaarten uitgegeven; Er is 225 liter Oranje-
limonade uitgedeeld; De liters koffie en thee waren niet aan te slepen; 
En zijn er 150 broodjes voor de vrijwilligers en medewerkers gesmeerd 
We hebben het nog niet kunnen nakijken maar dit is vast een record waarop 
wij trots mogen zijn. 
 
Tot slot willen wij nog vermelden dat hoewel de zon heerlijk scheen, het 
toch maar 11 graden was. Met af en toe enorme windvlagen was het toch 
niet overal even aangenaam, zeker als je stil moest zitten zoals de mensen 
van het schminken. Wij delen hierbij dan ook een grote PLUIM uit aan alle 
medewerkers en vrijwilligers die zich op deze Koningsdag hebben ingezet 
voor de kinderen in Transvaal en de omringende straten. 
 
Ook een grote PLUIM voor Corné en zijn medewerkers. Ondanks dat hij nog 
steeds chemokuren moet ondergaan waren hij en zijn team al vroeg weer 
hard aan het werk. Druk in de weer met de opbouw van de activiteiten en 
ook de hele dag konden wij op hem rekenen, dus ook met het afbouwen en 
opruimen: Heel erg bedankt Corné voor je inzet!! 
 
Koningsdag is onze eerste extra activiteit van dit jaar: er zullen er nog een 
aantal volgen. We hopen dat ze net zo succesvol zullen verlopen als 
Koningsdag en… hopelijk hebben we dan ook weer een Hopjes Zonnetje… 
 



Verslag Familiedag Kaapseplein 27 mei 2015 
 
Meestal is het weer wisselvallig als er een Hopjes feestactiviteit op het 
Kaapseplein is. Dan weer wat regen dan weer een klein zonnetje en ook de 
wind is altijd zeer actief. Maar dit jaar was het tijdens de familiedag 
waarschijnlijk de mooiste dag van de hele mei maand.  
Dat hebben we vast verdiend voor ons harde werken en alle helpende 
handjes van onze vrijwilligers.  
 
Daarnaast heeft Corné zich letterlijk en figuurlijk in het zweet gewerkt en 
dat terwijl hij eigenlijk niet 1 maar wel 2 stapjes rustiger aan moet gaan 
doen. Ook Joke die de feestelijke activiteiten voor de Hopjes altijd tot in de 
puntjes organiseert was weer helemaal aanwezig en had zelfs nog even tijd  
om de fotograaf van Fonds 1818 (een van de sponsors van de Familiedagen) 
te woord te staan en een rondleiding over het drukke en volle Kaapseplein te 
geven.  
 
Er zijn zeker 500 kinderen en een heleboel ouders die deze zonnige 
woensdagmiddag actief hebben doorgebracht op het Kaapseplein. Nu waren 
het vooral de kinderen die actief waren op alle Springkussens, de klimwand 
en Sweeper of actief meededen met de Breakdance of yoga Workshop. En 
waren het vooral de ouders die genietend in het zonnetje of zittend onder een 
parasol met een gratis kopje koffie of thee aangeboden door de Hopjes, deze 
middag doorbrachten.  
 
Het is altijd leuk om de interactie tussen de ouders en de kinderen te zien, 
kinderen die met stoere verhalen terug komen over hoe snel ze over de Super 
Survivalbaan kunnen rennen en hoe gaaf het Lasergamen is. Of hun mooie 
geschminkte gezicht komen tonen en dan even bij tanken met een glaasje 
Hopjes limonade om vervolgens hun avontuur te vervolgen over het plein 
dat vol met leuke belevenissen en spelletjes staat.  
Ook nu kunnen we weer terug kijken op een super gezellige en geslaagde 
middag en zijn we al weer bezig met de voorbereidingen van onze volgende 
activiteit. Op woensdag 17 juni a.s. op het Anna Blamanplein. 
 
Familiedag op het Anna Blamanplein, Woensdag 
17 juni 2015 
 
"Gelukkig hebben jullie mooi weer"  - "Leuk toch"  - "Lekker druk 
ook"  -   
"Wat hebben jullie veel activiteiten"  - "Wat gaat alles lekker 
ontspannen" -   
 
Zomaar wat opmerkingen van mensen van de gemeente, Gerard 
Spierenburg, Jasper den Heijer,  Hans van Lare, die onverwacht en 
belangstellend, even kwamen kijken. Niet alleen vanuit de gemeente, ook 
van andere instanties kwamen belangstellenden even langs. Zo was er ook 
Jos van Setten van Stichting Jeugdwerk Den Haag, de rechtspositionele 
werkgever van de Hopjesmedewerkers. Hij maakte links en rechts een 
praatje met de mensen en ook hij keek z'n ogen uit bij al die verschillende 
activiteiten. Vooral de Breakdance-lessen van Carlos aan ook hele kleintjes, 
was ontzettend leuk om te zien. Niet te geloven hoe lenig sommige kinderen 
zijn. De Yoga-lessen van Miss Peggy, zijn ook altijd een succes maar nu was 



het helemaal druk. Soms wel 6 kinderen tegelijkertijd. Een momentje van 
rust voor ze, op een verder druk plein. 
 
Dat de Familiedagen van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal een succes 
zijn, is inmiddels wel algemeen bekend, ook bij de kinderen. Toch of 
misschien wel juist daarom, staan ze al een uur van tevoren in de rij om een 
knipkaart te kopen voor € 1,= om maar zo snel mogelijk te kunnen beginnen 
met alle activiteiten. Het Anna Blamanplein leent zich bij uitstek om op 
allerlei plekjes, spelonderdelen neer te zetten. Een langgerekt lint van vrolijk 
gekleurde kraampjes met allerlei leuke spelletjes in het midden van het plein, 
het schminken in een rustig hoekje achterin en helemaal achterin de grote 
voetbalkooi waar fanatiek vier-tegen-vier werd gespeeld. Lange rijen 
wachtende kinderen bij de luchtkussens. Daar ging het soms bij een enkel 
luchtkussen even mis: het aggregaat liet het afweten. Maar gelukkig was het 
weer snel verholpen en konden de kinderen weer heerlijk volop klimmen en 
klauteren. 
 
De hele kleintjes vermaakten zich weer prima bij de zweefmolen.  
Bij de Sweeper is het ook altijd spannend. Gaat het lukken om er overheen te 
springen en er niet af te vallen? En dan de bungeetrampolines.... Echt heel 
erg leuk! Heel hoog springen, salto's maken, een beetje vliegen in de lucht, 
je haren in de wind en dan zeker weten dat je niet kunt vallen. Super!  
De Ballonnenclown is niet weg te denken bij de Hopjesactiviteiten. 
Werkelijk altijd heeft hij het druk. Kinderen met hun ouders staan netjes te 
wachten tot ze aan de beurt zijn. Op een gegeven moment stond er zo'n lange 
rij, dat Jeroen de Groot, (ja... Jeroen met z'n kleurige 'tailormade'  broek uit 
Kameroen) hem kwam assisteren. En dat ging hem ook nog eens goed af! 
Jeroen: top! 
 
Alles bij elkaar was het weer een hele geslaagde Familiedag: een tjokvol 
terras waar je gratis koffie en thee kon krijgen... liters limonade voor de 
kinderen bij de kaartverkoopkraam, heel veel activiteiten en ...... Mooi 
Weer!!! Zonder dat is het ook altijd leuk maar Met...... nog Veel Leuker!!! 
Goed georganiseerd en dankzij alle medewerkers en vrijwilligers een goede 
bezetting van de activiteiten en ... vele handen maken licht werk: ook het 
opruimen ging weer gesmeerd. 
Henneke vogels 
 
6 Vakantieactiviteiten op iedere vrijdag in de Grote 
Vakantie 2015 
 
1ste Vakantieactiviteit, 17 juli 2015 
Tijdens deze eerste vakantieactiviteit was ik met vakantie in Gelderland in 
de bossen/de Veluwe. Heel gezellig met mijn hele gezin. Ik was 70 jaar 
geworden en dit was mijn verjaardagscadeau. Nou een mooier cadeau kan je 
je niet wensen. Ik ben mijn kinderen en kleinkinderen dan ook heel 
dankbaar. Even weg uit de hectiek van de dag. 
 
Maar voor de Hopjes was het ook een belangrijke dag, we kregen bezoek 
van een sponsor, en wel een sponsor met een geschiedenis bij de Hopjes.  
 
 
 



Wel leuk om dit even uit te leggen:  
Voor 2007 hadden wij een allerliefste vrijwilligster, Willemien Willard, ze 
stond op haar strepen en op haar punten, maar ze stond er ook voor de 
kinderen. Die kwamen dan ook heel graag bij haar activiteit, want zij telde 
altijd de punten op tijdens het sjoelen of andere spelletjes, maar meestal 
stond ze bij het darten. Van alle kraamactiviteiten had zij de meeste kinderen 
in de rij staan. Het ging er serieus aan toe daar bij die spelletjeskraam van 
Willemien. In 2007 kwam Willemien te overlijden en toen zijn wij, de Stg. 
Haagse Hopjes, met haar familie in contact gekomen. Zowel de familie van 
het klooster maar ook haar zuster Erna en alle andere familieleden. Sinds het 
overlijden van Willemien is haar zuster Erna, al die jaren donateur van de 
Hopjes. Maar ook het klooster waar Willemien bij hoorde is al die jaren al 
sponsor van de Hopjes. En het gaat nog door. De zoon van Erna, de neef dus 
van Willemien, Jan-Huug Lobregt is sinds vorig jaar ook sponsor van de 
Stichting Haagse Hopjes. Ook dit jaar mochten we sponsorgeld van Jan-
Huug Lobregt en de familie ontvangen. Onze oprecht gemeende dank 
hiervoor. Nou……… Is dat een sponsorgeschiedenis of niet??? 
 
Het was heel erg leuk dat op deze eerste vakantieactiviteit Jan-Huug met zijn 
familie, vrouw en kinderen, inclusief zijn dochter Anne-Maartje (misschien 
wel de voortzetter van de sponsorgeschiedenis?), onze Haagse Hopjes 
kwamen bezoeken. Wat ik vervelend vond is dat ik er niet bij kon zijn. 
Maar….. gelukkig had ik prima vervanging voor mijn afwezigheid, namelijk 
Peggy van Lierop en Chris Schaap. Peggy al jaren actief binnen de Haagse 
Hopjes en Chris erg bekend met de Hopjes en met de wijk en haar inwoners. 
Dus een zeer goede vervanging. De familie is goed opgevangen, de kinderen 
hebben zich prima vermaakt door het lenen van ons speelgoed en de 
luchtkussens. Maar vooral onze Stadsboerderij de Woelige Stal trok veel 
aandacht van de kids. Niet overal in Nederland heb je in iedere wijk 
Stadsboerderijen. Wij mogen dus wel zuinig en trots zijn op onze Boerderij 
“De Woelige Stal”.  
 
Verder konden de kinderen op diverse luchtkussens, de rodeostier, 
panavoetballen, bungeerun, de hindernisbaan, trampoline springen, dance 
pads de supersurvivalbaan en bij het Hopje kon je sjoelen, het 4 op een rij 
spel en allerlei spelletjes, zoals, mens erger je niet, wie ben jij, dammen en 
nog veel meer. Genoeg te doen voor de ongeveer 350 kinderen die mee 
hebben gedaan. 
 
2de Vakantieactiviteit, 25 juli 2015 
Ook deze vrijdag was er weer van alles te doen, naast de gebruikelijke 
kussens was er ook de Lasergame, en bij de Hopjes allerlei spelletjes. Er was 
geen uitleen van speelgoed vandaag omdat Jeroen en Gijs nu de tijd konden 
nemen om de fietsjes en skelters die de afgelopen tijd kapot zijn gegaan, te 
repareren. Johan de wijkagent van Transvaal Midden en Noord kwam ook 
even langs. Met veel plezier kwam hij een potje sjoelen, wel heel leuk om dit 
te dien, zo zien de kinderen dat de wijkagent ook een mens is. Op de foto zit 
ook een van onze oudste vrijwilligers namelijk Nel van der Leden zij is 83 
jaar. Onze Nel woont in de wijk en is altijd bereid om iedereen te helpen. 
Ondanks al haar mankementen geniet Nel nog heel erg van het leven, 
gelukkig maar. Een tijd geleden wilde Nel niet meer komen, het werd te 
zwaar voor haar. Ik zij, “Nel zeg nou niet op, maar kom gewoon wanneer je 
er zin in hebt en wanneer je kan”, nou gelukkig is ze er weer bij als ze zich 
goed voelt. Een ding is zeker, kinderen houden je jong. 



 
Het was een warme dag, maar ook deze dag waren er zeker 400 kinderen 
geweest die gespeeld hebben. Ik denk dat er dit jaar wat meer mensen op 
vakantie zijn. 
 
3de Vakantieactiviteit, 31 juli 2015 
Lekker weer en veel drukker dan de andere twee weken, je zou de indruk 
kunnen krijgen dat sommige mensen gewoon twee weken vakantie hebben 
genomen, i.p.v. 4 of 5 weken. Het weer was schitterend net als de andere 
weken en de uitleen van speelgoed was deze vrijdag ook gewoon open net 
als de hele vakantie al. En het werd erg druk, bij alle luchtkussens en andere 
attracties, zoals de Klimwand, pannavoetbal en de dance pads stond een rij 
wachtende kinderen. Ook bij het Hopje was het erg druk, zowel bij de 
uitleen van speelgoed, als bij het sjoelen of de andere spelletjes. De dames 
bij de bekertjes limonadesiroop, hadden het ook druk en natuurlijk maar 
zeggen: “Wil je hier je limonade opdrinken en dan je bekertje in de zakken 
gooien”? Je zou zeggen normaal toch, maar helaas, dat is hier niet normaal.  
 
We hadden ook visite, de Heer Marc Prins van de Gemeente Den Haag, en 
Thijs, een voormalige begeleider van een van de scholen waar wij stagiaires 
van hebben, was ook aanwezig, hopelijk komt Thijs snel eens terug, want als 
de Hopjes ergens voor open staat op een eerlijke manier, dan is het wel op 
samenwerking met andere organisaties. Heel leuk dat de heer Prins ook even 
kwam kijken, we kunnen lekker kletsen en meestal is er ook wel veel te 
vertellen, wat dat betreft zou een keer per maand een praatuurtje met de 
Gemeente Den Haag geen kwaad kunnen. Maar gelukkig komt de heer Prins 
regelmatig en hopelijk laat hij onze wensen ook nog uitkomen??!! 
 
Er waren ook nogal wat kinderen buiten de wijk, zelfs van buiten de stad, 
een neefje en nichtjes van Chris en van mijzelf ook twee nichtjes. Leuk hoor, 
een beetje gemêleerd bezoek. Goed voor de kinderen die hier wonen, die 
barsten soms in tranen uit als ze een blanke vrouw zien. Natuurlijk ook 
schrikken als jezelf donker van kleur bent en nooit iets anders ziet. Maar 
gelukkig is dat maar van korte duur. 
 
Bij het Hopje was het een hele drukte, veel van onze favorieten jongeren 
wilde graag spellen, nou dat hebben ze in de vakantie vaak kunnen doen, ook 
op andere dagen. Deze dag verliep ook prima, mooi weer, een leuke sfeer en 
blije kinderen en jongeren. Heel erg om dan op het einde van de dag te 
moeten constateren dat er een “BMX” fiets gestolen is. In het weekend maar 
affiches maken met een oproep tot een speurtocht naar het gestolen fietsje. 
Of moet ik zeggen fietsen, want dit is inmiddels het 5de fietsje dat gestolen is 
tot nu toe. Nog maar niet te spreken van de 4 kleine skelters de andere 
spullen hebben wij nog niet geteld. 
Al met al een drukke gezellige dag, jammer van dat fietsje. Er waren nu 
zeker ruim 450 kinderen geweest en ook veel ouders waren erbij. (wij zijn 
verheugd nu te kunnen melden dan door het speurwerk van de kinderen de 
BMX in ieder geval terecht is.) 
 
De 4de vakantieactiviteit, 7 augustus 2015 
Prachtig weer en lekker druk, zeker bij het Haagse Hopje waar het deze dag 
erg druk was bij de spelletjes. Dan zijn er zoveel attracties en toch willen de 
kinderen gewoon even lekker sjoelen of dammen of een ander spelletje doen. 
Natuurlijk, dammen met Tante Nel, want ook die is deze dag weer aanwezig. 



Natuurlijk ook de dames van de limonade, Cobie, Wil en Riek. Ria loopt 
lekker rond, maak foto’s, doet boodschapjes en alles wat maar te doen is. 
Geweldig weer al die mensen, in ieder geval petje af voor al onze 
vrijwilligers. 
 
Bij het paaltjesvoetbal was het een drukke bedoening, sommige kinderen 
zijn heel fanatiek, het verbaast me eigenlijk dat er nooit ongelukken 
gebeuren. Bij de meeste activiteiten was er wel een rij wachtende kinderen.  
 
We hadden weer veel luchtkussens, waaronder het slakluchtkussen, het 
gladiatorenspel, het Lasergamen, de happende krokodil, best eng voor de 
kleintjes, ze verdwijnen even uit het gezicht. Maar ze vinden het heel leuk en 
spannend. Het valt op dat er ook deze dag weer veel mensen bij zijn die hier 
op vakantie zijn. 
Leuk dat ze onze activiteiten altijd kunnen vinden. De sfeer was heel goed, 
er zijn zeker 475 kinderen met ouders geweest en iedereen heeft zich goed 
vermaakt. 
 
5de vakantieactiviteit, 14 augustus 2015  
Erg warm deze dag. Weinig ouders te zien maar de kinderen waren er wel. 
Bij de Wipe-Outbaan waren geen hekken, maar de kinderen zaten geduldig 
te wachten tot ze aan de beurt waren. Misschien te warm om vervelend te 
doen? Het viel op dat er erg veel wespen aanwezig waren, vooral de dames 
bij de limonadesiroop hadden daar last van. Onze medewerkster Lies heeft 
een hekel aan die prikkers. Maar een compliment, ze heeft het de hele 
middag uitgehouden en niemand is geprikt. 

 
Bij het paaltjesvoetbal was het ook weer druk, kinderen voetballen graag 
hier in de wijk. Ook bij de dancepads stonden de kinderen te springen, 
ondanks de warmte. Rond 4 uur werd het wat drukker, er zijn toch zeker 
ruim 400 kinderen geweest. Alles liep wat langzamer, het was immers 28 
graden en heel benauwd. 
 
6de en laatste vakantieactiviteit, 21 augustus 2015 
Het was duidelijk zichtbaar dat de meeste mensen nu wel weer terug zijn 
waren van vakantie. Er werd druk handjes geschud en elkaar gekust. Op één 
na waren de Haagse Hopjesmedewerkers ook weer terug van vakantie. De 
kinderen waren weer blij dat ze terug zijn. En zulke activiteiten als bij de 
Hopjes…. nou die hadden ze niet in Marokko of in Turkije.  
 
Er was ook deze laatste vakantieactiviteit genoeg te doen.  
Zoals weer de Rodeostier, Bungeetrampolines, Clownluchtkussen, het 
Ballonnenluchtkussen, de Hindernisbaan, de Supersurvivalbaan, het 
Paaltjesvoetbal, het Lasergamen, Gladiatorenspel, Carlos met het 
Breakdansen, Pannavoetbalvelden, de spelletjes bij het Hopje en daar 
natuurlijk ook weer Nel, deze keer bij het sjoelen. Ook de limonade siroop 
ging goed vandaag, inclusief de wespen.  
Het was druk deze middag, zeker ruim 500 kinderen hebben deelgenomen 
aan de activiteiten. Graag wil ik iedereen, vrijwilligers en medewerkers heel 
hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens deze 6 weken vakantieactiviteiten. 
 
Vele hebben de pratende prullenbak al gezien op het Joubertplantsoen. Als je 
papier of andere spullen in die bak gooit dan zegt hij wat terug, “lekker joh”, 
of  “dat lust ik ook wel”. En deze mevrouw die vertelt eerst een spannend 



verhaal. Toch trok het verhaal en de prullenbak veel belangstelling deze 
keer. En de heren van de Gemeente Den Haag hebben hem precies op 17.00 
uur opgehaald. Hij heeft dus de hele middag op het Wijkpark Transvaal 
gestaan. Heb je hem nog niet gezien, of heb je het verhaal nog niet gehoord? 
16 september staat hij ook weer op het Stellenboschplein.  
 
Grote Vakantie op het Wijkpark Transvaal 2015 
De afgelopen vakantie stonden er weer 2 andere meesters op het Wijkpark 
Transvaal! Meester Jeroen en Meester Gijs. Geen onbekende voor de 
kinderen, ze rijden immers al jaren met de Hopmobiel. 
Wat een geluk hebben deze meesters gehad met het weer gedurende de 
gehele vakantie! Elke dag kwam het zonnetje wel even kijken, wat het voor 
de kinderen nog aantrekkelijker maakte om lekker buiten te komen spelen! 
En zelfs die enkele dag dat er een buitje voorbij kwam waren er nog constant 
kinderen aan het spelen. De nieuwe meesters waren onder de indruk van de 
nieuwe spullen die Haagse Hopjes weer had weten te bemachtigen en zijn 
hier dan ook gelijk mee aan de slag gegaan! Zo is het nieuwe verkeersplein 
veel gebruikt samen met de mooie verkeersborden die daar bij horen. Elke 
dag stond er een speeltafel buiten waar de kinderen samen met een van de 
meesters of juffrouw Yeliz buiten dammen, mens erger je niet, wie is het of 
4 op een rij konden spelen. Van maandag tot donderdag was er constant 
activiteit en werden er aan de lopende band nieuwe pasjes aangemaakt waar 
uit bleek dat Haagse Hopjes ook en misschien wel zeker tijdens de vakantie 
leeft! Ook werd er van maandag tot donderdag door zowel de kinderen als de 
meesters en juffen uitgekeken naar de vrijdag. De vrijdag in onderhand een 
begrip aan het worden want op vrijdag in de vakantie staat het hele plein 
overvol met attracties waarop de kinderen dit jaar gratis konden spelen. 
Gratis? Ja, omdat Juffrouw Joke jarig was konden alle kinderen zich elke 
vrijdag helemaal uitleven op de stormbanen, klimmuur, tijdens het 
Lasergamen of met een potje pannavoetbal met een van de meesters. Eens 
kijken of Sinterklaas dat dit jaar nog kan evenaren!  
 
Verder was een van de grootste activiteiten van de vrijdag de grote 
schoonmaak waar alle kinderen konden ruziën om de prikstokken om alle 
gemaakte rotzooi van het plein op de ruimen samen met de meester of juf. 
Wat de kinderen hier wel opviel was dat hun eigen bekertjes en 
snoeppapiertjes vaak al in de prullenbakken waren verdwenen maar dat er 
vaak bij de papa’s en mama’s wel een hoop te vinden was! Papa’s en 
mama’s, liet hierop! Goed voorbeeld doet goed volgen! 
 
Op de vrijdagen die overvol waren na was de rest van de week ietsjes 
rustiger dan de jaren voorheen. Dit had echter als voordeel dat de kinderen 
iets meer aandacht kregen van alle meesters, juffen en andere begeleiding 
die rondliepen. Zo was er ook meer tijd voor lesjes waveboarden of freelxx-
en voor de kids. En ook om de nu al beroemde skelter race te organiseren 
waaruit wellicht nog meer gaat voortvloeien. Naast een hele hoop lol en 
leerzame momenten zijn er op de Haagse Hopjes ook mindere momenten, dit 
jaar was dat de vermissing van de gloednieuwe witte BMX fiets. Welke op 
een vrijdagmiddag door waarschijnlijk een van de kinderen mee naar huis is 
genomen! Dit was uiteraard erg vervelend, gelukkig beseften de meeste 
kinderen die deze fiets altijd graag wilden lenen dit ook en werd er een 
grootste zoekactie op touw gezet waar kinderen elke dag weer met nieuwe 
ideeën kwamen om de fiets terug te vinden. Gelukkig is hij ook weer terecht 
gekomen enkele straten verder, maar dit willen wij uiteraard in het vervolg 



zien te voorkomen! Al met al is de vakantie weer erg geslaagd verlopen! De 
meesters waren tevreden en komen graag terug! De kinderen waren blij en 
hebben hopelijk ook weer een hoop geleerd! 
 
Transvaal Workshop Tour 2015 
 
Opdracht: 
Set in Motion heeft via Stichting Haagse Hopjes Transvaal de opdracht 
gekregen om diverse workshops te organiseren op de diverse pleinen in 
Transvaal.  
 
Woensdag 1 
juli 

Wijkpark 
Transvaal 

15.30 – 
18.30 u 

XXL 
games 

Dancepads 

Maandag 6 
juli 

Anna Blamanplein 15.30 – 
18.30 u 

XXL 
games 

Dancepads 

Dinsdag 7 
juli 

Stellenboschplein 15.30 – 
18.30 u 

XXL 
games 

Dancepads 

Donderdag 9 
juli 

Kaapseplein 15.30 – 
18.30 u 

XXL 
games 

Dancepads 

Vrijdag 10 
juli 

Joubertplantsoen  15.30 – 
18.30 u 

XXL 
games 

Dancepads 

 
Maandag 24 
augustus 

Wijkpark 
Transvaal 

15.30 – 
18.30 u 

XXL 
games 

Dancepads 

Dinsdag 25 
augustus 

Anna Blamanplein 15.30 – 
18.30 u 

XXL 
games 

Dancepads 

Woensdag 26 
augustus 

Stellenboschplein 15.30 – 
18.30 u 

XXL 
games 

Dancepads 

Donderdag 9 
september 

Kaapse plein 14.00 – 
17.00 u 

XXL 
games 

Dancepads 

woensdag 23 
september 

Joubertplantsoen  14.00 – 
17.00 u 

XXL 
games 

Dancepads 

 
Workshops: 
 
1. XL games 
Divers aanbod van XL games. XL-Games onderscheiden zich door de 
traditionele spellen naar reuzenformaat te vergroten. XL-spellen kunnen 
gespeeld worden door grote of kleine groepen jongeren en volwassenen. Ze 
zijn daarom bij uitstek geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
Kortom, een XL goed idee overal waar mensen samen plezier willen maken. 
Reuzen plezier voor groot en klein!  

 
Veel kinderen tussen 6 en 14 jaar hebben deelgenomen aan de XL games op 
de diverse pleinen in Transvaal. De XL games zijn geschikt als ouder en 
kind activiteit. Voor ouders is het echter een drempel om actief deel te 
nemen aan de activiteiten. Ouders hebben dan ook in beperkte mate 
deelgenomen aan de workshops. 
 
 
 
 
 
 



2. Dansen (dancepads):  
De set in motion Dance Pad 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 jongen als meisjes hebben 
meegedaan. Ook ouders hebben deelgenomen aan deze activiteit. Voor vele 
een nieuwe ervaring. Leuk om te doen, leuk om te kijken. Gamen maar dan 
actief! 
 
Conclusie: 
De Workshop Tour in Transvaal is goed bezocht. Steeds gewerkt in kleine 
groepjes. De activiteiten waren geschikt voor zowel jongens als meisjes. De 
ouderbetrokkenheid 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 ik in 
wijken als Transvaal. Een gevarieerd programma op de pleinen houd 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. Mochten er nog vragen zijn over 
onze ervaringen tijdens de workshop dan staan wij graag een ieder te woord.  
Namens het hele Set in Motion team 
 
 
Internationaal Kinderfeest op het 
Joubertplantsoen, 8 juli 2015 
 
In tegenstelling van andere jaren hebben we dit keer het Internationaal 
Kinderfeest als laatste feest gedaan voor de vakantie. Of dit nou de oorzaak 
was of de Ramadan, of de regen in de ochtend? Ik weet het niet. Het was in 
ieder geval niet druk die dag. Een schatting dat er rond de 200 kinderen aan 
deze middag hebben deelgenomen. Toch wel een leuk aantal, maar tussen 
400 en 450 is eigenlijk wel normaal voor dit feest op het Joubertplantsoen. 
 
In de middag hebben we het in ieder geval droog gehouden. Zoals altijd 
heeft Josée Bario met haar fantastische vrijwilligers ook dit jaar weer 
meegeholpen aan deze middag, dit keer waren het POP-UP kaarten die de 
kinderen aan de kramen van Bario helemaal zelf konden maken. Hele leuke 
exemplaren kwamen er voorbij.  
 
Naast de kraam van Bario was er iets nieuws, “een sprekende prullenbak”, 
heel leuk, als je er iets ingooide, zie de prullenbak: “Oh, dat lust ik ook wel”, 
enz. sommige opmerkingen waren een beetje op zijn Haags. Er was ook een 
sprookjesvertelster. Ik hoorde van andere dat het een leuk verhaaltje was, 
echter heeft ze het maar een keer kunnen vertellen omdat de prullenbak al 
om 15.30 uur weer opgehaald werd. Ik denk dat niet veel kinderen dit 
hebben kunnen horen. Jammer. Volgende keer beter!! Maar het idee was erg 
leuk. 
 
Natuurlijk werd er ook gevoetbald, vier tegen vier in een prachtige nieuwe 
voetbalkooi. Dank u wel Gemeente Den Haag, deze ziet er vriendelijker uit 
dan die andere. En zo te zien hebben de kinderen ook veel meer lol in deze 
kooi. Bravo! Petje Af! 
 



Natuurlijk waren er weer de kraamactiviteiten met de zeer trouwe Haagse 
Hopjes vrijwilligers/sters. Dank u wel dat u altijd weer komt en zeker nu in 
de Ramadan. Hopelijk weer tot de volgende keer. 
 
En het Breakdancen wordt ook steeds populairder, kinderen komen van de 
andere pleinen om hieraan mee te doen. Met goede resultaten, want sommige 
kinderen kunnen ook al op hun hoofd staan, ronddraaien op hun rug en goed 
dansen op de muziek. Carlos, de leraar, heeft hier veel plezier in. Er waren 
ook veel luchtkussen, het schminken, natuurlijk Peggy met de Yoga, goed 
voor lichaam en geest. De draaimolen, de klimwand en niet te vergeten de 
lasergame. Toch weer een druk programma. Een geluk voor de kinderen, ze 
hoefden niet zo lang te wachten bij de attracties, het was immers minder 
druk dan anders. 
 
De hele middag is het verder droog gebleven. Vrijdag is het alweer de laatste 
schooldag voor de grote vakantie. In de grote vakantie zijn er op het 
Wijkpark Transvaal Extra Vakantieactiviteiten van 13.30 uur tot 17.00 uur 
en het is gratis!!! 
 
Corné en ik moesten ook even bijpraten over allerlei zaken, gelukkig kan 
Corné nog steeds aanwezig zijn. Dank je wel Corné. Petje Af!!!  
 
Ook de vaste Hopjesmedewerkers vooral Lies van het Joubertplantsoen wil 
ik heel graag bedanken voor hun inzet. Lies was zelfs bereid om in haar 
vakantie voor deze activiteit terug te komen. Dat is pas inzet! 

 
 

Familiedag Stellenboschplein, 16 september 2015 
 

Afgelopen woensdag 16 september 2015 was het dan weer zover voor de 
jongens en meiden van het Stellenboschplein. Het was weer groot feest op 
het Stellenboschplein want de Stichting Haagse Hopjes met alle meesters en 
juffen was weer aanwezig. Ditmaal met een klimmuur, lasergamen, 
dancepads, hindernisbaan, breakdancen, Bobo de clown, yoga, 4 op een rij 
en nog vele andere spellen begeleid door de meesters, juffen en talloze 
vrijwilligers uit de buurt. 
Hoewel het eigenlijk absoluut geen “Haagse Hopjes weer” was kon dat de 
stemming niet drukken. Bijna altijd zijn de weergoden het ons goed gezind 
maar gister liepen er menig kinderen met een druppelend geschminkte 
gezicht waar nog wel duidelijk een lach op was te zien. Ook mocht het de 
meeste spellen niet drukken, volgens veel kinderen was dit wellicht wel 
beter want er stonden nu niet zoals gewoonlijk elle lange rijen. Doordat het 
iets minder druk was dan gewoonlijk, konden ook de meesters en juffen een 
keertje mee met bijv. het lasergamen.  Op geen ander plein kennen de 
kinderen zoveel meesters en juffen als op het Stellenboschplein omdat hier 
de hopmobiel elke dinsdag en donderdag staat waar al menig werknemer van 
Stichting Haagse Hopjes mee heeft mogen rijden. Zo leuk was het dan ook 
super leuk voor de kinderen om een keertje het lasergamen met een van de 
meesters te doen of om te klimmen met meester Jamal.  
  
Omdat een aantal scholen tegenwoordig een langer rooster heeft op de 
woensdag en niet meer om 12 uur maar om 3 uur uit is liep het hierna pas 



storm. En gelukkig ging ook het weer toen weer vooruit en is de dag toch 
nog erg geslaagde dag geworden! 
De jongens van WBS en Set in Motion hebben vervolgens alles weer netjes 
opgeruimd, zijn weggereden en hebben het plein weer volledig schoon en 
leeg achter gelaten!  
Herfstactiviteit zaterdag 17 oktober 2015 
 
Zaterdag 17 oktober was het helaas al weer zover. De laatste buitenactiviteit 
van de Haagse Hopjes van het jaar. Voor de kids en ook de vrijwilligers en 
medewerkers van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal rest alleen 
Sinterklaas nog. Daarna is het weer wachten tot 2016 voor de volgende 
activiteiten.  
 
Maar hoe somber het ook is dat we nu weer even moeten wachten, zo 
gezellig was het tijdens de Herfstactiviteit. Het hele plein stond in 
herfstsferen, met mooi gekleurde bladeren aan de bomen. Ook heeft onze 
goede karma de regen weer weg weten te houden. Een geheel droge dag 
waarin alle kinderen weer een keer op een zaterdag het Wijkpark wisten te 
vinden. Ruim op tijd waren de mannen van Set in Motion en WBS 
Evenementen in de weer om alles op te bouwen. En om één uur konden de 
kinderen alweer genieten van de extra lange stormbaan waar ze al draaiend 
door heen konden klimmen/-klauteren.  De klimmuur waar de kinderen wel 
even geduld voor moesten hebben, in verband met de rij, om tussen de 
bomen door te klimmen. De lasergame baan waar de kinderen keer op keer 
opnieuw voor in de rij wilden staan. Talloze kleinere springkussens waar de 
kleinste kinderen alvast konden oefenen voor de grotere stormbanen waar zij 
over een aantal jaar eindelijk op zullen mogen.  
 
Nieuw tijdens deze herfstactiviteit was, dat naast de schminkkraam,  een 
extra knutselkraam was waar de jongens en meiden iedereen konden laten 
zien waar ze het meest trots op waren. Hoewel dit eigenlijk een activiteit was 
voor de kleineren,  schoven er steeds meer oudere jongens en meiden aan en 
zelfs ouders, die hun kids even lieten zien dat papa en mama toch zeker ook 
wel konden knutselen. Zodra de kids iets hadden gemaakt waarmee ze lieten 
zien waar ze trots op waren konden ze met hun kunstwerk op de foto. Deze 
foto’s zullen laten gebundeld worden en op de volgende activiteit terug te 
zien zijn. De talloze kunstwerken welke gemaakt waren voor de 
medewerkers van het Hopje en het Hopje zelf, zullen te bewonderen zijn 
binnen het Hopje op het Wijkpark.  
 
Naast deze interactieve activiteit was er ook nog een dansshow waar de 
kinderen aan mee konden doen en een dans konden oefenen. Wellicht een 
leuk idee als de kinderen deze dans nog eens ergens laten zien? Wellicht 
tijdens Sinterklaas? De dansmoves in Transvaal zijn zeker de moeite waard 
om te bekijken. Verder kwamen er oude bekende langs, Meester Gijs (Grijs) 
en Meester Bram waren weer een keertje terug. Deze meesters, bekend bij de 
kinderen van de vakanties en de Hopmobiel, stonden bij de 
Supersurvivalbaan. Een leuk moment voor de kinderen om ze weer even 
gedag te zeggen. 
 
Al met al was het weer een super geslaagd evenement, met een knallend 
einde want helaas hebben de jongeren uit de buurt het vuurwerk al weer 
gevonden. Er is niets gebeurd maar graag vragen wij iedereen hier voor uit te 
kijken want met de kleine kinderen is dit uiteraard niet veilig. Mocht u hier 
iets van horen of zien, meldt dit bij de meesters en juffen van de Hopjes. Het 



is namelijk ook pas toegestaan om vuurwerk af te steken op 31 december 
vanaf 10 uur. 
 
Hoewel het iets kouder wordt zullen de Hopjes open blijven en hopelijk 
krijgen we, als het koud genoeg wordt, na een mooi herfstig plein binnenkort 
ook weer eens een compleet wit Wijkpark en wellicht zelfs nog een ijsbaan! 
Wij hopen erop! 
 
 
Sinterklaas wordt een handje geholpen! 
 
Zoals elk jaar is het voor Sinterklaas weer erg druk rondom zijn eigen 
verjaardag. Erg leuk natuurlijk als je op je oude dag (blijkbaar is Sinterklaas 
al meer dan 15 taarten vol met kaarsjes oud) nog zo druk bent met alle 
kindertjes. Waar kennen we dat toch van mevr. Van den Boomen? Maar 
gelukkig krijgt Sinterklaas ook dit jaar weer hulp uit de hoek van de Haagse 
Hopjes. De medewerkers van de Haagse Hopjes en onze trouwe vrijwilligers 
hebben Sinterklaas ook dit jaar weer verschrikkelijk geholpen.  
 
Want het voorbereiden van een verjaardag is niet niks. De cadeautjes van de 
Sint moeten worden opgehaald, ingepakt en uit gedeeld. Alle kinderen 
moeten zich inschrijven want het is helaas zo dat de ruimte voor zijn 
verjaardag beperkt is en kan niet iedereen komen die dit graag zou willen! 
We zijn hiervoor nog steeds op zoek naar een oplossing! Verder konden de 
kinderen tekeningen maken voor de Sint en moesten deze worden verzameld 
en opgehangen. De kinderen moesten worden begeleid naar het buurthuis 
Boerenplein. Er moest gedronken en gesnoept worden. Er moest muziek 
worden gemaakt en gedanst worden. Uiteraard ook moest er worden 
geoefend voor de shows van de kinderen. Bij dit alles hebben de actieve 
meesters, juffen en vrijwilligers een handje geholpen! 
 
Maar daar bleef de hulp niet bij! Ook de jongens en meiden van de Intertoys 
aan de Apeldoornselaan hebben ons geholpen bij de cadeautjes voor de 
kinderen. Het buurthuis Boerenplein heeft ons gehuisvest en met gezellige 
en fanatieke vrijwilligers ondersteunt! De jongens en meiden van Stichting 
WBS hebben ons geholpen met de muziek en de geweldige lasershow! De 
pieten van het Circustheater hebben onze harten gestolen met een geweldige 
show! En ook de begeleidende Pieten van Sinterklaas, Piet Bobo en zijn 
dochter Piet hebben het feest compleet gemaakt. Uiteraard iedereen uit de 
buurt en de vaste vrijwilligers! Verder Jeroen de Groot die vanuit de Haagse 
Hopjes die de boel aan elkaar gepraat heeft! Joke van den Boomen voor het 
samenbrengen van al dit talent. En uiteraard niet te vergeten Sinterklaas met 
al zijn jaren, dat hij toch nog tijd heeft weten te maken voor de jongens en 
meiden uit Transvaal, Schilderswijk en omstreken! 
 
Sinterklaas en het Zwarte Pietencircus ……2 
december 2015 
 
Het lijkt nog zo kort geleden dat ik schreef over Sinterklaas en zijn bezoek 
aan de Haagse Hopjes in Transvaal maar het is toch echt alweer een jaar 
geleden. Wat gaat de tijd toch snel! 
 



Dit jaar op woensdag 2 december kwam Sinterklaas met zijn gevolg naar het 
Buurthuis Boerenplein in Den Haag. Wat een spanning bij de grotere en 
kleinere kinderen van alle Haagse Hopjespleinen in Transvaal.  
 
Vrijwel direct ná de eerste aankondiging van het grote Sinterklaasfeest, 
meldden zich al ongeveer twintig kinderen van BS De Springbok voor het 
feest. Maar ……… bleek later, dat kon eigenlijk niet want de kinderen op 
De Springbok hebben iedere dag school tot drie uur ’s middags en het 
Sinterklaasfeest zou al om 14.00 uur beginnen. Paniek ….. Wat nu? 
Juffrouw Lies is met de juffen en meesters van de school gaan praten maar 
nee….  Er kon echt geen uitzondering gemaakt worden voor de kinderen die 
zich al hadden aangemeld. Wel begrijpelijk natuurlijk. Dit zijn de 
schoolregels en daar moet iedereen zich aan houden. Wel jammer dat de 
beide scholen totaal niet gereageerd hadden op onze brief waarin de vraag 
stond of de tijden van de scholen veranderd zijn. Als wij dit hadden geweten 
dan passen wij onze tijden gewoon aan. Is ook belangrijk dat wij er zijn na 
schooltijd!!! Jammer voor die kinderen, dat wel. Gelukkig maar voor de 
kinderen die andere schooltijden hebben; zij konden zich allemaal nog 
aanmelden voor het feest. En zo gebeurde het dat er op 2 december, wel 200 
!!! kinderen, héél hard liedjes zongen voor Sinterklaas. Zo hard dat het bijna 
zeer deed aan je oren.  
 
De kinderen die zich aangemeld hadden kwamen allemaal netjes aan bij het 
Boerenplein, gebracht door de meesters, juffen en vrijwilligers van de 
Haagse Hopjes. Populair als het feest is kwamen er nog andere kinderen die 
hoopten naar binnen te kunnen maar dit kon helaas echt niet meer in de zaal 
was vol. En wij moeten ons daar ook aan houden. Jammer de kinderen 
hadden gewoon iets eerder moeten reageren, het stond op de flyers en de 
affiches. “Zorg dat je er snel bij bent, want “vol is vol”! 
 
Toen iedereen netjes zat en gespannen afwachtte op Sinterklaas kwamen 
eerst de Pieten van de Circusmachine langs. Met geweldige stunts die alleen 
zwarte pieten kunnen, maar ook met stunts met jongleren en diabolo’s wat 
de kinderen zelf ook oefenen na school bij de Haagse Hopjes. Er werden 
torens gemaakt van Pieten en er werd rond gereden op een wielers en losse 
sturen. Hoe ze dit deden blijft een raadsel! De kinderen wilden in ieder geval 
ook graag laten zien wat zij het afgelopen jaar geleerd hebben. Hopelijk dat 
er op de pleinen bij de Haagse Hopjes Transvaal nog hard gewerkt kan 
worden aan deze truckjes en anders, zodat de kinderen volgend nog meer 
kunnen laten zien aan Sinterklaas. De circuspieten waren er uiteraard ook 
om pepernoten uit te delen maar waar bleef Sinterklaas toch? Zou hij het wel 
kunnen vinden? 
 
Toen kwam Sinterklaas dan eindelijk. Gelukkig heeft hij het Buurthuis 
Boerenplein bijna direct kunnen vinden. Hij is helemaal blij met de mooi 
versierde zaal: overal vlaggetjes, tekeningen en kinderen die zich hebben 
verkleed als Zwarte Piet; zelfs was er een klein Sinterklaasje bij.  
Er is veel werk gemaakt voor zijn ontvangst. Als hij de kinderen wil 
toespreken, horen ze hem niet, zo druk zijn ze zelf nog aan het praten. Maar 
als Sint dan aftelt: 5 – 4 – 3 – 2 – 1…..dan is het muisstil. Je kunt een speld 
horen vallen….. als Zwarte Piet er tenminste één speld bij zich had gehad 
maar .... helaas pindakaas.  Sint pakt het Grote Boek en wil graag een paar 
kinderen naar voren roepen. Maar wat is dat nu???? Het 
Hannemanplantsoen… De Mussen ….Het Oranjeplein???  Hij is helemaal in 
de war. Dat zijn geen pleinen in Transvaal…. Dat is in de Schilderswijk. Nu 



wordt Sinterklaas toch echt wel een beetje oud hoor. Gelukkig vindt hij snel 
met behulp van zijn persoonlijke Zwarte Piet, de goede bladzijde in het 
Grote Boek.  
 
Meester Jeroen van de Haagse Hopjes schiet Sinterklaas ook te hulp en roept 
na elkaar de kinderen van de verschillende Hopjesplein op naar voren te 
komen. Ze mogen iets doen voor Sinterklaas, een liedje zingen of een dansje 
doen, al dan niet met muziek of ze mogen Sinterklaas iets vragen. Er gebeurt 
nu van alles op het podium. Er wordt gedanst en gezongen… er is veel talent 
in de wijk. Dan is er een meisje dat vraagt aan Sinterklaas hoe oud hij nu 
eigenlijk is??? Dat blijkt toch wel een heel moeilijke voor Sinterklaas maar 
met hulp van zijn eigen Piet, komt hij tot de conclusie dat hij minstens 15 
taarten vol met kaarsjes, oud moet zijn….. Wel heel veel meer dan Honderd 
Jaar oud dus. Tsja…. Dan is het niet zo verwonderlijk dat Sint af en toe de 
pagina’s door elkaar haalt en dat hij niet zo goed kan horen als veel kinderen 
door elkaar praten…. 
 
Het is echt een heel gezellig feest. Sint heeft veel plezier. Hij danst mee met 
de kinderen en zingt met luide stem door de microfoon het ene liedje na het 
andere. En dan is het zomaar opeens alweer bijna vier uur en moet hij toch 
echt weer op weg naar andere Sint-verplichtingen.  Hij heeft het altijd heel 
druk zo in het begin van december. Maar … zegt hij, voordat alle kinderen 
naar huis gaan, krijgen ze eerst nog een tasje met een kadootje en wat 
lekkers erin. Voor alle vrijwilligers / begeleiders en voor alle mensen die 
hebben meegeholpen de zaal te versieren en het podium op te bouwen en 
niet te vergeten, ook weer alles hebben opgeruimd en schoon hebben 
achtergelaten, heeft hij een heerlijke Banketstaaf Mmmm…… Dank-u-wel 
Sinterklaas, hopelijk zien wij u volgend jaar weer? En Buurthuis 
Boerenplein ……. Het was weer een fantastische ontvangst…. Hartelijk 
dank daarvoor!  
 
 



Haagse Hopjes Internationaal 
 
 
KUTA’s annual tennis camp  
 
Last July the official launch of the Kumba Tennis Academy began with a 
youth camp taking place during the second week of July, 2015. The goal of 
the camp was to introduce tennis to local youth and teach about healthcare 
and nutrition. The camp was free of any cost and all materials were 
provided. \ 
 
Every day the camp started at 09.00 a.m. sharp, with a prayer to thank god 
for the opportunity to play tennis. Followed by a stretching warm-up and one 
hour of tennis activities the children were ready for a break. During this time 
the staff provided clean water along with fresh fruits and biscuits to keep the 
children going. Afterwards it was time to learn about hygiene, malaria and 
nutrition, important topics for anyone living in Cameroon. Once the health 
session was complete, it was time for a few closing tennis activities. As the 
camp day came to an end we were grateful to god, and tired but satisfied we 
went home to rest for the next day’s camp activities.  
 
With the end of the camp there was an opportunity for the children to sign up 
for lessons with coach Kelvin for a small fee. The money raised will cover 
the costs for Kelvin to play in tournaments and continue providing future 
camps.  
 
The team:  
Kelvin, Sam, Carly, Layne and Bram  
 
 
Tennis Lessons 
After starting the day with a prayer and a warming-up by Coach Kelvin we 
went to business. Kelvin taught the children about the tennis game, how to 
hold a racket, how to move, how to behave on the courts and how to enjoy 
the sport. 
 
Games 
In between the tennis activities there where lots of games played to keep our 
bodies in shape. Games included tag, rope skipping, relay races and juggling. 
 
Healthcare and Nutrition 
To do sports you need to be in good health, so everyday “aunty Layne” 
instructed us in one of these topics: hygiene, malaria and nutrition. We 
learned to wash our hands well, eat healthy foods and how to reduce the risk 
of getting malaria. During the lessons the camp staff passed around fresh 
fruits, biscuits and clean water. 
 
Everybody is a winner 
At the end of the last day Kumba’s tennis chief came to our courts to give a 
speech and witness the ending ceremony. During the ceremony everyone 
received a participation medal and their own shirts and shorts. We ended the 
camp with a prayer and a song leaded by Coach Kelvin. 
 



Special Thanks  
I hereby want to thank our sponsors from Holland who made the idea of the 
Kumba Tennis Academy a reality by donating equipment or funds to cover 
the cost. I also want to thank all the members of the team and the children 
who participated during the camp. 
 
 
 
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 wat wij voor 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 
hopjes in minder 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 
Transvaal willen uiten voor 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 continuiteit 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 meerder sportacademie studenten aan te 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 
 
 
 
 
 
 
 



Stichting Haagse Hopjes internationaal. 
 
Wie denkt aan de Haagse Hopjes denkt uiteraard aan Den Haag, Transvaal. 
Maar de Haagse Hopjes beginnen ook Internationaal naamsbekendheid te 
krijgen. Na 2 jaar sport projecten in Kameroen te hebben ondersteund, onder 
andere het Sport Experience programma vanuit de Halo en de Kumba Tennis 
Academie. Deze projecten zijn door de Haagse Hopjes ondersteund met 
materialen zoals springtouwen, tennis rackets, ballen en vele andere 
materialen die door de hopjes niet meer konden worden gebruikt of door 
sponsors van de Hopjes werden aangeleverd.  
Dit jaar zijn de Hopjes al weer betrokken geweest bij een project in Zuid-
Afrika waar de stichting ‘Outreach’ naschoolse opvang bied aan jongeren uit 
de Townships rondom Kaapstad. Deze jongeren kunnen een extra zakcentje 
verdienen door toeristen surfles te geven. Daarnaast zijn ze hier na schooltijd 
bezig met allerlei activiteiten waardoor zij hun kansen vergroten om later 
een baan te vinden en uit de Townships te kunnen verhuizen.  
 
Stichting Haagse Hopjes heeft deze jongeren ondersteund met een hele berg 
Loom bandjes waar de kinderen direct mee aan de slag gingen. Deze bandjes 
werden door de kinderen met veel plezier gemaakt en worden onder andere 
verkocht aan de toeristen die komen surfen, waar met dit geld weer extra 
activiteiten voor de kinderen kunnen worden georganiseerd en wellicht 
gedeelten van schoolgeld mee kunnen worden betaald. 
 
Daarnaast zijn er door de jongens van de Hopjes enkele gymlessen verzorgd 
op een basisschool in een Township met overige materialen van de Hopjes, 
onder andere springtouwen waarmee de kinderen zich hebben uitgeleefd als 
wel door de Intertoys gesponsorde autootjes etc. waar de kinderen zich 
buiten mee konden vermaken. Dit alles geeft je toch weer een concreet beeld 
over hoe het er in andere delen van de wereld aan toe gaat. Wellicht is het 
tijd voor de Hopjes om het concept echt internationaal uit te breiden. Maar 
voor nu gaat er in ieder geval heeft veel dank uit van de kinderen uit 
Kaapstad naar onze sponsors!  
 
Jeroen de Groot 
 



Financiën Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal 2015 

Balans per 31 december 2014 

 



Staat van baten en lasten over 2015 



Exploitatie Hopjes 



Activiteiten Hopjes 2017 
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