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Voorwoord 
 

20 jaar Stichting Haagse Hopjes Transvaal! Dat is niet vanzelf 
gegaan. Door de inzet van het bestuur, dat geheel uit 
vrijwilligers bestaat, de medewerkers en de vele vrijwilligers is 
dit zover gekomen. Ruim 12.000 kinderen/jongeren zijn lid 
van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal en al velen gingen 
hen voor. De tweede generatie “Hopjeskinderen” hebben zich 
al aangemeld met hun ouders die ooit ook zelf lid waren van 
de Hopjes. Ook heeft de Stichting, naast de uitleen van 
speelgoed, een reputatie opgebouwd door het organiseren 
van grootschalige sport- en spelactiviteiten en 
sportworkshops op alle 6 Hopjespleinen in de wijk Transvaal. 

 
Het bestuur kan dan ook trots zijn op hetgeen bereikt is: 
 

 In het begin werd er op bijna alle pleinen gedeald in drugs. Dit was na enkele jaren al 
afgenomen tijdens de openingsuren van de Haagse Hopjes. 
 Kinderen leren om het speelgoed en sportmateriaal netjes op te ruimen en mee te helpen 
het plein schoon te maken en te houden. 
 Kinderen van alle nationaliteiten spelen samen. Ook al verstaan ze elkaar soms niet zo 
goed, ze begrijpen elkaar wel. 
 We zien steeds vaker dat ouders ook speelgoed voor hun kinderen kopen. Omdat dat 
eigenlijk wel bij de opvoeding hoort. 
 Over het algemeen zijn de ouders goed aanspreekbaar als het over hun kinderen gaat. 
 De meeste kinderen brengen hun geleende speelgoed netjes weer terug. 
 De meeste ouders/kinderen vinden het vanzelfsprekend dat de kinderen alleen met hun 
pasje kunnen lenen, de kinderen krijgen hier een veilige speelplek voor terug. 
 Kinderen hebben een doel om naar buiten te gaan en spelen met leeftijdsgenootjes. 
 Kinderen worden met Hopjes speelgoed motorisch uitgedaagd, dit is goed voor hun 
ontwikkeling.  
 Een heleboel kinderen die niet of nauwelijks sporten of bewegen, komen dankzij de sport- 
en speldagen van de Hopjes in beweging.  
 Ouders zijn actief betrokken bij het spel van hun kinderen. 
 

Prachtige resultaten. Deze zijn niet zomaar bereikt dat gaat gepaard met veel vallen en opstaan en 
met nog meer doorzettingsvermogen keer op keer.  
Transvaal is een doorgangswijk; veel gezinnen van niet Nederlandse oorsprong komen in 
Transvaal terecht en blijven hier een aantal jaren wonen. Ze maken dan weer ruimte voor andere 
gezinnen. Dat maakt dat geen dag hetzelfde is en dat de toeloop van kinderen die bij Hopjes 
komen spelen zo divers is. Dat zorgt er ook voor dat de Hopjesregels keer op keer weer uitgelegd 
moeten worden. Dat er regelmatig een fietsje mee naar huis wordt genomen en dat er heel wat 
discussies met ouders plaatsvinden alvorens het duidelijk is en waarom er regels zijn en waarom 
ook zij en hun kind(eren) deze dienen na te leven. Maar als deze hobbel overwonnen is, dan is er 
tijd voor pret en onbezorgd spelen. En zo gaat het nu al 20 jaar, dag in dag uit, jaar in jaar uit. 
 
Even een terugblik op “hoe het begon”. 
In 2016 - 2017 bestaat de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 20 jaar en dit willen we in 2017 
groots vieren. Het eerste Hopje bestaat al langer dan de Stichting Haagse Hopjes Transvaal, dit 
eerste Hopje is geplaatst op het Kaapseplein op 8 mei 1996. Deze was onder beheer bij de 
werkgroep Haagse Hopjes Transvaal, die naam is op 3 november 1997 veranderd in de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal.  
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Het Kaapseplein  
De Haagse Hopjescontainer op het Kaapseplein is afkomstig 
van de Gemeente Den Haag, na een renovatie van het 
Kaapseplein dat gesponseerd was door financiële steun van 
Nationale Nederlanden. De opening van het 1ste Haagse Hopje 
was op 8 mei 1996. Wij boften toen met de medewerkers die 
een baan hadden gekregen via een “Melkertbaanregeling”. Het 
speelgoed voor deze container werd aangeschaft uit 
sponsorgelden die verworven waren door de “Werkgroep 
Haagse Hopjes Transvaal”, nu Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal. Twee jaar later werd de container overgedragen aan 
de Stichting.  
 
 
Het Ruth Firstplein 

22 Januari 1997, opening van de Hopjescontainer op 
het Ruth Firstplein, door de kersverse Burgervader van 
Den Haag, de heer Wim Deetman, later werd de heer 
Deetman beschermheer van onze Stichting. Waar 
mogelijk stond en staat hij altijd voor ons klaar.  
Het Ruth Firstplein is ons 2de Haagse Hopje. Vele 
sponsorbrieven zijn 
eraan vooraf gegaan 
om de containers in 
Transvaal binnen te 
krijgen. Gelukkig 
werden wij goed 
geholpen door de 
Gemeente Den Haag. 
Hier zijn wij ook erg 
dankbaar voor.  
Vele jaren hebben wij 
de Straatspeeldag 

georganiseerd op het Ruth Firstplein. Na de renovatie van dit 
kleine plein konden wij hier niet meer terecht voor grootschalige 
activiteiten. Natuurlijk is de container zo veel mogelijk open en 
staat hier onze vaste medewerker Mimoun Achalhi. Hij leent 
speelgoed uit en hout zich actief bezig met de jongeren die het 
plein bezoeken.  
 
 
Wijkpark Transvaal 
De Haagse Hopjescontainer op het Wijkpark Transvaal werd 
geopend op 29 januari 1997 en is ons 3de Haagse Hopje. Naast 
het succes van het grootste Hopje te zijn, is dit plein ook bekend 
door de extra activiteiten zoals het vieren van Koninginnedag 
en/of 5 mei en Koningsdag. Daarnaast is het ook al jaren bekend 
door het aanbieden van sportworkshops en andere sportieve 
activiteiten. Op mooie dagen komt iedereen naar het Wijkpark 
Transvaal. Alle zitranden zijn dan vol en de medewerkers van 
het Haagse Hopje Wijkpark Transvaal, ontvangen dan veel 
kinderen met ouders, soms wel 400 per dag voor het hekje en 
allemaal willen ze speelgoed lenen.  
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Het Haagse Hopjes/Beheerhuisje 
11 mei 2005 werd het Haagse Hopjes/Beheerhuisje opgeleverd. 
Een prachtig gezicht op het nieuwe Wijkpark Transvaal. Maar 
helaas gingen wij qua ruimte er niet op vooruit. Ook nu nog is 
het binnen een kunst om alles op te stapelen. De vergaderruimte 
boven is natuurlijk heel fijn. Soms heeft het Hopje er ook 
kantoor.  
De Haagse Hopjes Container is gerenoveerd en ging daarna 
naar het Joubertplantsoen zodat deze container ook 
gerenoveerd kon worden. Nadat alle containers waren 
gerenoveerd ging de laatste op 26 juni naar het Anna 
Blamanplein waar de Hopmobiel stond. 
 
Joubertplantsoen  
De Haagse Hopjescontainer op het Joubertplantsoen werd 
geopend op 5 februari 1997. Dit is ons 4de Haagse Hopje.  
19 Jaar geleden bedacht onze Turks/Nederlandse medewerker 
om het Turkse kinderfeest naar Transvaal te halen omdat wij 
hier meer dan 120 nationaliteiten hebben noemden wij het 
“Internationaal Kinderfeest”.  
12 April 2017 zal dit Internationaal Kinderfeest ook 20 jaar 
bestaan. Dus ook op dit plein een feestelijk tintje aan alles. 
De Stichting Haagse Hopjes heeft veel te danken aan Geer van 
Vliet, die in de periode dat onze voorzitter Joke regelmatig in het 
ziekenhuis lag, de honneurs heeft waargenomen. Juist in de 
periode dat alle containers geplaatst werden. 
 
 
Anna Blamanplein 
Even een stukje geschiedenis van de Hopmobiel. Deze werd op 
verzoek van een bestuurslid van  
“Werkgroep Anna Blamanplein”, Natascha Kok, in samenwerking 
met de Stichting, aangeschaft. Wij hebben hard gewerkt om al de 
sponsorgelden bij elkaar te krijgen voor deze Hopmobiel. Het 
werd in eerste instantie geen vaste Hopjescontainer op het Anna 
Blamanplein maar een rijdend Hopje, de Hopmobiel, “Hop” van 
“Hopjes” en “mobiel” van “rijden”. Deze Hopmobiel werd na een 
lange voorbereiding op 21 februari 2003, gebracht op het Anna 
Blamanplein. Natuurlijk werd vlak daarna het eerste feestje 
gehouden op 26 februari 2003. 26 Juni 2007 kreeg het Anna 
Blamanplein de gerenoveerde container van het Wijkpark 
Transvaal en deze werd op 11 juli 2007 feestelijk geopend met 
de eerste familiedag op het Anna Blamanplein.  
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De Hopmobiel ging toen naar andere pleinen in de Wijk 
Transvaal. En dat viel niet altijd mee……….! Om naar het 
pleintje van de school aan het Vrijstaathof te komen moest de 
Hopmobiel soms smalle paadjes nemen met dit als resultaat. 
Verder stond de Hopmobiel op het Arnold Altrinoplantsoen, 
de Marktweg en het Stellenboschplein, daarnaast werd de 
Hopmobiel ingezet bij de lampionnenoptochten door de wijk. 
Sinds een aantal jaren komt de Hopmobiel hoofdzakelijk 2 x per 
week op het Stellenboschplein op dinsdag en donderdag.  
 
 

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

 Joke van den Boomen, voorzitter 
 Grad Sissingh, penningmeester, financieel adviseur 
 Natascha Kok, secretaris 
 Henneke Vogels, 2de secretaris 
 Kees te Gussinklo, bestuurslid 

 
Verder wordt het bestuur ondersteund door: 

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

 
Het bestuur heeft zich vooral beziggehouden met:  

 Het openhouden van de Hopjes op de afgesproken tijden en 
in de zomervakantie; 
 Het op orde houden van de administratie en financiën; 
 Het behouden van vaste medewerkers, vrijwilligers 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 Transvaal;  
 Het organiseren van de pleinfeesten en andere activiteiten 
van de Haagse Hopjes; 
 Maatschappelijke stages en snuffelstages voor vmbo-
leerlingen. 

 
De Stichting heeft ook in 2016 een aantal taken niet meer 
kunnen uitvoeren, in verband met tekort aan gelden of bekwaam 
personeel. 
Deze taken zijn o.a.:  

 Het ondersteunen van basisscholen bij het 
fietsverkeersexamen;  
 Het bieden van langdurige stageplaatsen voor alle mbo-niveaus en hbo. 
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Op kantoor bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
De Stichting Haagse Hopjes Transvaal is in de afgelopen 20 jaar 
uitgegroeid tot een grote en actieve stichting. Meer dan 12.000 
kinderen zijn lid. Er worden een 20-tal activiteiten per jaar voor 
de hele wijk en omliggende wijken georganiseerd. Het enige dat 
niet is meegegroeid met de Hopjes is het kantoor waarin alles 
georganiseerd en gecommuniceerd wordt. Kantoor wordt nog 
steeds gehouden ten huize van de voorzitter. Hier zijn ook vaak 
en veel mensen aanwezig die zich bezighouden met het 
dagelijks reilen en zeilen van de Haagse Hopjes. Deze mensen 
drinken hun koffie hier en werken gezamenlijk achter één pc en 
één laptop waar de hele administratie op wordt bijgehouden. 
 
Henneke Vogels, is sinds afgelopen jaar 2de secretaris van het 
bestuur van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Ze houdt 
zich ook bezig met het inschrijven van de post, het uitwerken van 
fotovellen en een gedeelte van de financiële administratie. 
Henneke was vanaf het begin van de Hopjes al intensief actief 
achter de schermen. Ze zat toen ook al in de werkgroep Haagse 
Hopjes Transvaal. Hier deed ze ook al de administratieve 
ondersteuning van de BOT, Bewoners Organisatie Transvaal. 
We hebben altijd contact gehouden en nu Henneke met 
pensioen is kwam ze gelukkig weer terug. Wij zijn erg blij met 
haar als administratieve ondersteuner.  
  
Peggy van Lierop, voert de personeelsadministratie. Peggy 
houdt o.a. de urenadministratie en vakantieplanning van alle 
mensen bij. Daarnaast ondersteunt zij bij allerlei administratieve 
taken. Ze is regelmatig op vrijdag aanwezig op kantoor en houdt  
contact met de 6 medewerkers van de Hopjes.  
 
Ed de Bruyn, houdt zich bezig met de hele multimediakant. Hij 
is elke activiteit aanwezig met zijn fotocamera en maakt als één 
van onze 2 vaste fotografen erg mooie foto’s. Deze plaatst hij 
ook op de website waar hij ook al jaren de beheerder van is. De 
website houdt hij up to date met foto’s, verslagen en de 
activiteitenplanning. Afgelopen jaar is hij begonnen met het 
delen van filmpjes van onze activiteiten, om een nog levendiger 
sfeerimpressie te kunnen geven. Naast het maken van foto’s en het 
bijhouden van de website ontwerpt Ed ook de kaften van onze 
jaarverslagen en sponsoraanvragen. Alsof dat nog niet genoeg is helpt hij 
ons ook nog mee bij het uitwerken van de tentoonstelling en het 20-jarig 
jubileumboekje van de Hopjes. 
 
Roel Wijnants, is onze andere fotograaf die zorgt voor mooie foto’s. Als er 
foto’s nodig zijn voor officiële momenten dan komt Roel zeker langs maar 
ook tijdens de activiteiten is hij actief als fotograaf. Het is leuk om de 
fotoseries van Roel terug te kijken want dan kan je de gehele dag 
nogmaals beleven.  
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Jeroen de Groot, werkt zowel op kantoor als buiten op de pleinen. Hij houdt zich op kantoor bezig 
met de sponsoraanvragen en werving van nieuwe sponsoren. Ook zorgt hij voor de afhandeling 
hiervan door middel van het maken van verslagen van de activiteiten en workshops. Het 
activiteitenplan wordt ook door Joke samen met Jeroen gemaakt. Zo is hij een beetje het mannetje 
van alles want op de familie- en sportdagen houdt hij het overzicht over alle activiteiten en zorgt hij 
ervoor dat het draaiboek dat zorgvuldig is opgebouwd, wordt 
nageleefd.  
 
Cobie de Nie, woont naast het kantoor van de Hopjes en is 
overal bij betrokken. Ze helpt in het onderhouden van het Hopje 
op het Wijkpark Transvaal en wast na onze activiteiten ook alle 
hesjes en andere materialen. Ze is ook nog eens een vaste 
vrijwilliger op de activiteiten waar ze over het algemeen alle 
medewerkers en vrijwilligers van koffie, thee en iets lekkers 
voorziet. 
 
Corrie Leenheer, ook een vrijwilliger van het eerste uur, zij helpt 
bij het onderhoud van het Haagse Hopje op het Wijkpark 
Transvaal.   
 

 
Vaste medewerkers Haagse Hopjes 
 

 
Van links naar rechts: Mimoun, werkzaam op het Ruth Firstplein. Faris, vaste vrijwilligers, Wijkpark 
Transvaal, Hassan, Anna Blamanplein, Joke, trotse voorzitter, Jeroen, kantoor en alle pleinen, Abdel, 
Wijkpark Transvaal, Mimoun, Kaapseplein en onze Lies, Joubertplantsoen. 
 
Even voorstellen: de medewerkers van de Hopjes 
Er zijn bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 6 vaste medewerkers. Zij zijn in dienst bij de 
Stichting Jeugdwerk en staan elk op een verschillend plein met daarop een Hopjescontainer, een 
Hopjeshuisje of een Hopmobiel. Bij dit Hopje zorgen zij dat er gedurende het hele jaar speelgoed 
wordt uitgeleend in ruil voor goed gedrag. Dit speelgoed moet uiteraard onderhouden worden en 



 
 Stichting Haagse Hopjes Transvaal jaarverslag 2016  Pagina 8 van 47 
 
 

elke dag buiten worden gezet. Verder zijn de Hopjes 
medewerkers een aanspreekpunt voor alle kinderen, ouders en 
bewoners rondom hun plein. Ze zijn een onmisbare link met de 
sportende jongens van Streetsport, de activiteiten van de 
buurthuizen, de gemeente en de scholen rondom hun plein. Er 
komt heel wat kijken bij het creëren van een veilige 
speelomgeving. Er moet worden gezorgd dat het plein schoon 
blijft, het toezicht houden op de spelende kinderen,  
de orde op de pleinen handhaven, hun ouders te woord staan,  
overleg met de buurt en gemeente en dit alles in een omgeving  
van 120 verschillende nationaliteiten en vele verschillende talen. 
Een grote uitdaging dus! 
  
In het verleden stonden er 2 of 3 mensen op een plein. Door de  
bezuinigingen is dat drastisch verminderd. Het medewerkers 
aantal is alleen maar omlaag gegaan terwijl het aantal kinderen 
dat lid is van de Stichting nog steeds groeit. Helaas moeten wij 
hierdoor steeds vaker bepaalde werkzaamheden laten vervallen  
of uitbesteden zoals het repareren van speelgoed en fietsjes. 
  
Wijkpark Transvaal 
Op het Wijkpark Transvaal staat Abdel samen met onze 
vrijwilliger Faris. Al enkele jaren een topteam op ons drukste 
plein. Naast het grootste aantal kinderen dat hier dagelijks komt 
spelen, worden hier ook de meeste activiteiten van de  
Stichting Haagse Hopjes Transvaal georganiseerd. Dit plein  
wordt gedurende de gehele zomervakantie opengehouden zodat 
er voor de kinderen altijd een plek is om veilig te spelen. Een 
centraal punt voor de jongeren uit de wijk. Er wordt ook veel aan  
sport gedaan op het grote sportveld dat zich aan de andere kant 
van het plein bevindt. 
 
Joubertplantsoen  
Is ons plein dat volledig bemand wordt door juffen. Juf Lies  
beheert het Hopjes en wordt hierbij ondersteund door onze vaste  
vrijwilligers Fatima, Naziha en Halima. Het plein wordt komend 
jaar heringericht. Hierbij wordt het weer veilig en uitdagend 
gemaakt voor de kinderen. Lies heeft hieraan bijgedragen 
aangezien zij al jaren het vaste aanspreekpunt is op dit plein en 
weet wat er nodig is om een veilige en uitdagende speelplek te  
creëren. Wij hopen dat de herinrichting in 2017 voorspoedig zal  
verlopen. 
 
Kaapseplein 
De allereerste van de Hopjespleinen, geopend in mei 1996 en 
dus al meer dan 20 jaar een begrip. Het plein wordt beheerd door 
Mimoun Achabar met ondersteuning van vrijwilliger Jamal die ook  
al enkele jaren bij de Stichting actief is. Het plein is in 2016 
heringericht. Het ontwerp van de nieuwe pleininrichting is 
democratisch gekozen door de kinderen die spelen op het plein. 
Zij konden bij het Hopje stemmen op hun favoriete ontwerp door 
een stickertje er op te plakken. Heren van de afdeling 
“speeltoestellen” van de Gemeente Den Haag, zijn eerst naar het 
Kaapseplein gekomen om te vertellen dat de bestaande 
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toestellen vervangen gaan worden. Ze hadden drie nieuwe 
ontwerpen voor de speeltuin bij zich. Uit deze drie ontwerpen 
mochten de kinderen de toestellen kiezen die zij het leukst  
vinden. Nou dat ging echt niet vanzelf, de klimtoren met touwen 
was de afgelopen jaren zo populair dat ze er eigenlijk geen 
afstand van wilde doen. Wij hebben stickertjes gekocht en de  
kinderen hadden ruim een week de tijd om te kiezen. 
Nou de uitslag was al snel duidelijk. Het linker ontwerp kreeg 5 
stickertjes. Het middelste ontwerp kreeg 73 stickertjes en het 
rechter ontwerp kreeg 21 stickertjes. Een duidelijke overwinning 
voor het middelste ontwerp. Op maandag 14 juni kwamen de 
heren van de Gemeente om het winnende ontwerp weer in 
ontvangst te nemen. Nu staat er dus een erg mooi klimtoestel en  
is er ook een heus tankstation gebouwd waar de kinderen hun  
skelter, geleend bij het Hopje, kunnen bijtanken. 
Op de vloer voor de nieuwe speeltoestellen komt ook nog een  
verkeerstuin. Leuk voor de kinderen die speelgoed lenen bij ons 
Hopje, dan kunnen ze al een beetje leren om aan het verkeer 
deel te nemen.  
 
Op de foto staat links: De heer Salim Bouadi, hij kwam de 
ontwerpen voor de speeltuin brengen. Hij gaat de afdeling 
“speeltoestellen” verlaten en gaat naar de afdeling “auto’s”, ach 
voor veel mensen ook speelgoed. Wel danken wij Salim voor zijn 
inzet voor de wijk Transvaal, wij waren erg tevreden over zijn 
duidelijk uitleg aan de bewoners van Transvaal, Salim we 
wensen je veel succes in je nieuwe baan.   
 
Midden op de foto:  
Het “vaste” gezicht van het Kaapseplein, Meester Mimoun, hij 
heeft de kinderen goed uitgelegd wat er allemaal ging 
veranderen zodat de kinderen een goede eigen keus konden  
maken. 
 
Rechts op de foto:  
De heer John Oosterbeek, het nieuwe gezicht van de 
“speeltoestellen”. Hopelijk gaan we hem vaak zien in Transvaal. 
Uiteraard met veel nieuwe speeltoestellen.  
Welkom in de wijk Transvaal, waar alles gebeurt. 
 
Anna Blamanplein 
Ons plein waar eerst de Hopmobiel reed, maar toen onze 
container op het Wijkpark Transvaal werd vervangen kon deze 
container op het Anna Blamanplein komen te staan. Sindsdien is 
dit een vaste Hopjescontainer waar de kinderen van onder 
andere het Galjoen na schooltijd kunnen spelen. Helaas is dit 
Hopje afgelopen jaar door brandstichting met Oud & Nieuw  
beschadigd en de kosten om deze te herstellen loopt in de 
duizenden euro. Gelukkig is het Hopje nu weer zo goed als 
nieuw. 
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Ruth Firstplein 
Ons rustigste plein, geen grote balspel mogelijkheden en zowel 
het plein als de inventaris van het Hopje zijn gericht op kleinere 
kinderen. Onze activiteiten op dit plein gaan om meerdere 
redenen helaas niet meer door. Meester Mimoun zorgt er hier 
voor dat het plein netjes, veilig en vrolijk blijft.  
 
Stellenboschplein 
Op het Stellenboschplein hebben wij helaas geen vast Hopje. 
Wel rijdt hier gedurende de lente, zomer en herfstmaanden onze 
Hopmobiel rond. Deze komt op 2 of 3 dagen in de week de 
kinderen vermaken op de dagen dat er geen Haagse Markt 
plaatsvindt. Dit jaar heeft juf Anne, die ook werkzaam is op de 
OBS de Springbok, vele malen speelgoed uitgeleend op het 
plein. Dit zijn vaak leerlingen van haar op school, waardoor er 
een strakke lijn getrokken kan worden tussen regels op school 
en regels het plein. Dat is duidelijk en fijn voor zowel de 
kinderen, de juf als de Haagse Hopjes.  
 
Stichting Haagse Hopjes internationaal  
januari 2016 
 
Wie denkt aan de Haagse Hopjes denkt uiteraard aan Den 
Haag, en de wijk Transvaal. Maar de Haagse Hopjes beginnen 
ook Internationaal naamsbekendheid te krijgen. Na 2 jaar 
sportprojecten in Kameroen te hebben ondersteund, het Sport 
Experience programma vanuit de Halo en de Kumba Tennis 
Academie. Deze projecten zijn door de Haagse Hopjes 
ondersteund met materialen zoals springtouwen, tennisrackets,  
ballen en andere materialen die door de Hopjes niet meer 
konden worden gebruikt of door sponsors van de Hopjes werden 
aangeleverd.  
 
Dit jaar zijn de Hopjes ook weer betrokken geweest bij een 
project in Zuid-Afrika waar de stichting ‘Outreach’ naschoolse 
opvang biedt 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.  
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Daarnaast zijn er door de jongens van de Hopjes enkele 
gymlessen verzorgd op een basisschool in een Township met 
overige materialen van de Hopjes, springtouwen waarmee de 
kinderen zich hebben uitgeleefd en met de door Intertoys 
gesponsorde autootjes en andere speeltjes, waar de kinderen 
zich buiten mee konden vermaken. 
  

Vrijwilligers  

Vrijwilligers uit de buurt 
 
Aan vrijwilligers is op onze Familiedagen geen gebrek. Dit zijn 
vaak ouders vanuit verschillende culturen die met hun kinderen 
meekomen naar de Familiedagen. Wat wel duidelijk is, wij 
hebben wij naast onze vaste medewerkers een grote behoefte 
aan vrijwilligers. Er is gelukkig nog steeds een handjevol 
buurtbewoners die willen participeren bij de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal en op wie wij altijd een beroep kunnen doen 
bij de pleinactiviteiten en wijkactiviteiten. Het moet zeker wel 
vermeld worden dat het hier om relatief oudere, zeer trouwe 
vrijwilligers gaat waarvoor het steeds zwaarder wordt om een 
hele middag actief bezig te zijn. Wij hebben gelukkig wel enkele 
jongeren die ons assisteren bij onder andere de schminkactiviteiten.  
  
Vrouwen aan Zet (VAZ) en Buurtvaders 
 
Zowel de Vrouwen aan Zet als de Buurtvaders, zijn niet meer 
actief als georganiseerde groep. Gelukkig zijn er nog enkele 
dames en heren die de Hopjes en de kinderen een warm hart 
toedragen en ons nog komen ondersteunen bij plein- en 
buurtactiviteiten.   
  
5 Vaste vrijwilligers bij de Hopjescontainers  
 
Fatima, Naziha, Jamal, Faris en Halima. Zij zijn al jaren  
vaste vrijwilliger bij de uitleencontainers van de  
Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Fatima kent alle pleinen 
goed en is dan ook inzetbaar waar nodig. Faris heeft een aantal 
jaar op het Anna Blamanplein gewerkt en sinds 2014 staat hij op 
het Wijkpark Transvaal. Halima helpt ons al jaren op de 
activiteiten en is dan ook al “hoofd-schmink”. Naziha is als 
laatste toegevoegd aan onze vaste vrijwilligers en heeft sinds ze 
hier helpt haar Nederlands taal erg weten te verbeteren. Naziha 
is leergierig en zeer gemotiveerd om nieuwe dingen te leren. 
Een echte aanwinst voor de Stichting dus! 
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Studenten bij Haagse Hopjes  
 
Het mooie weer komt weer om de hoek kijken in Den Haag wat 
inhoudt dat het weer druk gaat worden bij de Haagse Hopjes in 
Transvaal. Veel kinderen zullen de straat weer opzoeken, op  
zoek naar één van de pleinen, beheert door de Haagse Hopjes,  
om speelgoed te lenen. Ook de Hopmobiel staat weer 2 dagen 
per week op het Stellenboschplein. Mede mogelijk gemaakt door 
de vrijwilligers en studenten. Vanaf dit jaar zijn er weer een 
aantal nieuwe juffen en meesters bij voor de kinderen op het  
Stellenboschplein.  
 
Juffrouw Anne op het Stellenboschplein,  
30 augustus 2016 
 
Rondom het Stellenboschplein wonen veel kleine kinderen. 
Kinderen die zelfstandig niet naar het Wijkpark Transvaal of het 
Kaapseplein kunnen en/of mogen komen. Deze kinderen blijven 
dus vaak op hun ‘eigen Stellenboschpleintje’ hangen. Omdat dit 
plein niet is ingericht met speeltoestellen etc. is onze Hopmobiel 
hier de ideale uitkomst. De Hopmobiel is volledig ingericht met 
prachtig speelgoed en nu is er ook weer een vrijwilliger voor 
gevonden. Juffrouw Anne, die ook de gymlessen verzorgd op de 
Springbok, rijdt voor ons, afgewisseld met meester Abdel, de 
Hopmobiel op de dinsdagen en donderdagen naar het 
Stellenboschplein. Het was weer tijd voor een bezoekje aan dit 
pleintje. Zo ging voorzitter Joke van den Boomen weer eens 
langs bij onze Anne op het Stellenboschplein. De Hopmobiel 
heeft het afgelopen jaar regelmatig gereden maar wij zijn wel erg 
blij met Anne die een goede band heeft met de kinderen en de 
ouders uit de buurt! 
 
Omdat Juffrouw Anne vele van de kinderen uiteraard van school 
kent, ontstaat hier een hele gemoedelijke sfeer waarin de 
kinderen allemaal aan het helpen zijn. Maar ook zijn ze bekend 
met de regels en met de consequenties van het overtreden 
hiervan. Anne is een strenge maar rechtvaardige juf die over het 
hele plein te horen is. Er ontstaan hierdoor ook veel 
leermomentjes en de juf wil ook graag dat alle circus materialen 
weer worden opgefrist zodat de kinderen hiermee weer volop 
kunnen oefenen.  
 
Verder wordt er veel gespeeld met de standaard materialen van 
de Hopjes zoals de fietsen en de skelters. Door de 
stepworkshops die zijn gegeven op het Stellenboschplein, is de 
animo naar steps en dergelijke erg toegenomen. Natuurlijk 
speelt de Stichting in op deze sportieve vraag vanuit de 
kinderen. 
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Haagse Hopjes bedankt iedereen voor haar/zijn inzet 
21 november 2016 
 
Het is alweer november en het begint al weer fris te worden. De 
blaadjes vallen van de bomen, de open haarden gaan aan, het 
is om 6 uur alweer donker en hierdoor wordt het zelfs op het 
Wijkpark Transvaal wat rustiger. Als buitenspeel-organisatie 
krijgen wij het dan een stuk minder druk, niet rustig maar minder 
druk. De evenementen van het jaar 2016 zitten er weer op, het 
was een sportief en succesvol jaar. Het was zeer geslaagd en is 
nu bijna helemaal rond.  
 
Het succes van de Hopjes wordt mogelijk gemaakt door een 
grote groep mensen. Deze groep bestaat uit het bestuur van de 
Stichting, de mensen die het bestuur ondersteunen, de 
medewerkers van de Haagse Hopjes, de grote groep vrijwilligers 
en iedereen die zijn steentje bijdraagt tijdens en rondom de 
evenementen. Dit zijn veel meer mensen dan je zou verwachten. 
 
Om al deze mensen te bedanken voor hun inzet, nodigt de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal ze aan het einde van het 
jaar altijd uit voor een etentje bij restaurant ‘de Gouden Wok’. 
Iedereen wordt uitgenodigd voor dit etentje als bedankje maar 
ook om eens zonder kinderen onderling te kunnen babbelen. 
Het is voor Hopjes medewerkers namelijk erg lastig om elkaar te 
treffen op een plek waar het niet met kinderen is overgoten. 
Eens rustig een praatje maken met collega’s en de mensen die 
je anders niet zo vaak ziet. 
 
De sfeer tijdens het etentje was goed, overal waar je even 
stilstond hoorde je mensen over de leuke belevingen die ze het 
afgelopen jaar hebben mee gemaakt op een van de 
evenementen of Hopjespleinen.  
 
Het gezelschap is ook altijd erg gemêleerd, er zijn mensen met 
verschillende culturen en achtergronden maar iedereen komt 
samen bij de Hopjes. Er waren 2 grote tafels voor de 62 mensen 
die aanwezig waren.  
 
Iedereen kon zelf eten laten wokken, grillen en lekkers bijhalen 
tot ze niet meer konden. Er was een grote stoelendans gaande 
waarbij iedereen telkens van plek wisselde. Zo kon je met 
iedereen even praten.  
 
De mensen bleven alsnog lekker in hun rol, Lies hield het hele 
Joubertplantsoen bij elkaar, Jeroen was overal en nergens, Ed 
maakte non-stop foto’s, Grad hield zich bezig met de muntjes, 
Gijs deed weer veel te weinig en Joke hield vanaf de kop van de 
tafel in de gaten of alles wel goed verliep. 
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Sponsors 

De sponsors die in 2016 een bijdrage hebben geleverd zijn:  
 
Fonds1818 tot Nut van het Algemeen 
Al jaren een trouwe sponsor die het mogelijk maakte voor de 
Stichting om ook in 2016 ons activiteitenplan weer uit te voeren. Ze 
zijn een sponsor die bijdraagt aan ons gehele activiteitenplan. 
Daarnaast organiseren zij in samenwerking met het Jeugdvakantieloket 
meerdere malen per jaar workshops en activiteiten voor organisaties 
zoals de onze. Ze ondersteunen dus op meerdere vlakken. Fonds1818 
steunt maatschappelijke projecten in de regio Den Haag en omstreken.  
 
Het Jeugd Vakantieloket 
Sponsort mee aan onze vakantieactiviteiten. Dit zijn er 6 in de 
zomervakantie voor de kinderen, jongeren en ouderen die niet op 
vakantie kunnen/gaan. Maar ook onze Koningsdag of 5 mei activiteit en 
onze herfstactiviteit vallen in de vakantie en worden dus mede 
gesponsord door het Jeugdvakantieloket. Het Jeugdvakantieloket 
bestaat uit meerdere samenwerkende fondsen die projecten steunt voor 
kinderen en jongeren uit een kwetsbaar milieu uit de omgeving Den 
Haag en omstreken. 
 
Het Haagse Groene Kruis Fonds 
Het Haagse Groene Kruis Fonds heeft in 2016 ons tekort op de 
begroting opgevangen. Ze hebben een donatie gedaan, te 
besteden voor het activiteitenplan 2016. Dankzij dit Fonds konden 
onze activiteiten dus doorgaan zoals gepland. Het Haags Groene 
Kruis Fonds ondersteunt projecten binnen Den Haag op het terrein 
van Zorg en Welzijn. De Stichting Haagse Hopjes Transvaal valt 
binnen deze omschrijving. 
 
Stichting Madurodam Steunfonds 
Madurodam steunt ons al enkele jaren in de vorm van speelgoed en 
sportmaterialen. Afgelopen jaar hebben we dankzij het Madurodam 
Steunfonds enkele skate- en hockeymaterialen kunnen aanschaffen 
die afgelopen jaar op de workshops gebruikt zijn. Nu worden deze 
materialen gedurende de rest van het jaar uitgeleend op onze 6 
pleinen en dit zal de komende jaren dus nog veel meer gebruikt gaan 
worden! De Stichting Madurodam Steunfonds ondersteunt goede 
doelen die zich inzetten voor kinderen in de ruimste zin. Bij de Haagse 
Hopjes slaat de klok natuurlijk altijd en alleen maar kinderen, ook 
een goede match dus!  
                                                                                                                                                                  
Stichting Het Oude Koetshuis/Willem van Heckfonds 
Ook al enkele jaren een trouwe sponsor van de 
kinderen/jongeren in de wijk Transvaal. Sponsort de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal in ruime zin. Hierdoor kan de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal het activiteitenplan uitvoeren op de 
manier waarop dit gepland is maar ook alle andere randzaken 
zoals speelgoed en reparatiematerialen voor de Hopjes 
aanschaffen. 
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De Zusters van de Heilige Familie te Neerbosch 
De Zusters van de Heilige Familie te Neerbosch sponsort onze 
Stichting al vele jaren. Deze 2 organisaties zijn op een mooie 
manier bij elkaar gebracht. Wilhelmien Willard was namelijk een 
trouwe vrijwilligster van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
én zuster bij de Heilige Familie te Neerbosch. Zij heeft deze 
mooie combinatie mogelijk gemaakt. Helaas is Wilhelmien 
Willard nu ruim 10 jaar geleden overleden, maar de bruggen die 
zij heeft geslagen bestaan nog steeds. Wij zijn Wilhelmien daar 
dan ook erg dankbaar voor.  
 
Erna Willard  
De invloed van Wilhelmien hield niet op bij de Zusters van de 
Heilige Familie te Neerbosch. Ook enthousiasmeerde zij haar 
zus, Erna Willard die nu ook al enkele jaren een trouwe volger 
en sponsor is van de activiteiten van de Stichting. Erna bezoekt 
de Hopjes regelmatig en sponsort ook incidentele acties zoals 
afgelopen jaar een dubbele skelter waar de kinderen op het 
Wijkpark Transvaal mee kunnen spelen. 
 
Jan-Huug Lobregt 
Zoals Wilhelmien, Erna en de Zusters betrok bij het welzijn van 
de Stichting Haagse Hopjes Transvaal, heeft Erna haar zoon 
Jan-Huug weer betrokken. Een erg behulpzame en belangrijke 
familie voor de Stichting dus! Jan-Huug sponsort de Stichting 
ook al enkele jaren in ruime zin. Ook Jan-Huug heeft een eigen 
2-persoons skelter met zijn naam erop rondrijden op het 
Wijkpark Transvaal. Zo kan het gek maar toch ook mooi lopen in 
de wereld van sponsoren en goede doelen! 
 
Fundatie van den Santheuvel, Sobbe 
De Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, heeft ook al meerdere 
donaties gedaan aan de Stichting. Ook afgelopen jaar in 2016, 
heeft de Fundatie een bedrag geschonken dat ten goede is 
gekomen aan het speelgoed dat wij in 2016 hebben aangeschaft. 
Deze schenkingen komen dus op een uiterst directe wijze uit bij 
kinderen uit de wijk. In 2016 hebben we onder andere 
sportmateriaal in de vorm van hockey- en skatemateriaal kunnen 
aanschaffen. 
 
Voetbalblad Elf (Voetballen)  
Elf is voor de Haagse Hopjes hoofdleverancier van voetballen. Een 
paar keer per jaar verschijnt er bij de Hopjes een doos vol met 
voetballen bedoeld voor de kinderen die komen spelen op de pleinen 
van de Stichting. De ballen kunnen ze dan altijd komen lenen na 
schooltijd om met vriendjes een potje te voetballen. Een Hopjes bal 
heeft een zwaar leven want ze wordt erg intensief gebruikt. Lees hier 
meer over in ons verslag betreffende de ballen, bij de verslagen. 
Daarnaast mogen wij elke maand enkele ‘Elf voetbalbladen’ 
ontvangen die zowel door de kinderen als de volwassenen op de 
pleinen met veel plezier worden gelezen. 
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Staedion Wonen 
Staedion en de Haagse Hopjes hebben al langere tijd een  
samenwerking. Ze hebben allebei het doel om het leven in de Haagse 
Wijk Transvaal voor iedereen zo aangenaam mogelijke te maken. 
Staedion sponsort dan ook mee aan de activiteiten die de Hopjes 
organiseren. Hierdoor neemt onder andere het gehang van jongeren 
in portieken af en neemt de betrokkenheid van vele bewoners toe. 
 
Prijssnijder 
Onze vaste leverancier van fietsjes, speelgoed en 
reparatiemateriaal. Erg fijn voor de Stichting om een bedrijf te 
hebben dat met ons meedenkt. Zo hebben we afgelopen jaar met 
kortingen vele skeelers, bescherming en ander speelmateriaal 
mogen aanschaffen. Verder hebben ze ons van een jaarvoorraad 
aan pleisters en mooie medicijnkastjes voorzien. Ook voor onze 
reparaties zijn wij hier welkom. 
 
Intertoys 
Onze vaste plaats voor speelgoed voor onze 6 pleinen, denk 
hierbij aan klein speelgoed voor de kinderen onder de 3 jaar, 
bordspellen, springtouwen, hoepels en ander sportmateriaal. Wij 
krijgen hier als Stichting, korting. Verder hebben we af en toe 
geluk als er bijvoorbeeld een overschot is dat wij dan weer  
mogen gebruiken als eventuele cadeaus of prijsjes tijdens 
activiteiten.  
 
Gemeente Den Haag  
De gemeente vindt het werk dat de Stichting in de wijk Transvaal 
uitvoert ook erg belangrijk. Daarom mogen wij behalve 
exploitatiesubsidie, ook nog extra aanvullende subsidies aanvragen 
(naast onze sponsorgelden) om onze begroting dekkend te krijgen. 
De gemeente draagt dus ook aan elke activiteit haar steentje bij. 
Verder komen er regelmatig medewerkers van de gemeente een 
kijkje nemen tijdens onze activiteiten.  
 
 
Samenwerking met andere organisaties    
 
WBS-Evenementen 2000  
De jongens en meiden van WBS-evenementen 2000 zijn een 
groep vrijwilligers van de Stichting Speeltuin Vermeerpark. Het 
zijn de jongens die de ruggegraat van onze activiteiten vormen. 
De jongens bouwen in alle vroegte de vaste activiteiten op samen 
met de luchtkussens van de Haagse Hopjes. Zo staat het 
overgrote deel van de activiteiten al zodra de jongens en meiden 
voor de overige activiteiten aankomen. Er is al een jarenlange 
samenwerking tussen WBS-Evenementen 2000 en de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal. De samenwerking tussen de 
Stichtingen wordt bekroond met een gezamelijke opslag locatie 
waar de spullen van beide Stichtingen opgeslagen liggen.  
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Buurthuis Bario 
Een bekend ontmoetingspunt voor de wijk. De dames en heren 
van Bario hebben een grote overlap met de doelgroep van de 
Stichting Haagse Hopjes. Bario heeft een leuke doe-
mogelijkheid en organiseert uitjes waaraan de buurtkinderen 
mee kunnen doen. Als er activiteiten van de Hopjes in de buurt 
van het Buurthuis zijn, komen er altijd vrijwilligers uit het 
Buurthuis om een handje te helpen of zelf een activiteit op te 
zetten. Afgelopen jaar hebben ze heel leuke waxinelichtjes met 
de kinderen gemaakt. 
 
Set in Motion 
Professionele organisatie die voor onze vernieuwende 
(sport)activiteiten zorgt. Ze hebben tal van sportieve en leuke 
beweegactiviteiten die ze op onze activiteiten verzorgen met 
professionele begeleiding. Enkele topactiviteiten zijn de 
klimmuur en de bungee-trampoline. 
 
 
Kinderboerderij “de Woelige stal”  
De kinderboerderij op het Wijkpark Transvaal en de Hopjes streven 
overlappende doelen na. De kinderboerderij zorgt ook voor een veilige 
en leerzame speelomgeving voor de kinderen uit de wijk Transvaal. 
De contacten met Sandra en Roderick zijn erg goed. 
   
Attractie-verhuur 
Heeft meerdere malen met sportieve activiteiten op onze Familiedagen 
en sportdagen gestaan. Het hoogtepunt was wel de Tokkelbaan die ze 
op het Wijkpark Transvaal hebben opgebouwd. Hiervan af konden de 
kinderen ingebonden in een harnas, van een 5 meter hoge toren af 
met een kabelbaan. Maar ook het levend sjoelen waarbij de kinderen 
over een ingezeepte baan kunnen glijden om vervolgens in een van de 
4 vakken te eindigen is een belevenis. Professionele begeleiders die 
ook nog genoeg geduld hebben en stressbestendig genoeg waren 
voor de drukte op het plein. 
 
Brass-culture 
Onze swingende partner, ze geven breakdance-workshops maar 
verzorgen ook ander soort muzikaal vermaak op onze activiteiten. 
Tijdens de Koningsdag zorgen zij altijd voor een band die de dag van 
muziek voorziet en treden ze op met verschillende soorten culturele 
dansen in vol ornaat. 
 
Montageklus + entertainment bedrijf 
Elk familiefeest zijn onze clown Bobo en de draaimolen voor de 
allerkleinste aanwezig. Naast alle foto’s die Bobo laat nemen met de 
kinderen en ouders is hij de hele dag druk in de weer met het maken 
van ballonfiguren. Dit vinden de kinderen dan ook de moeite waard om 
lang voor in de rij te staan. Zodra de kinderen netjes zijn geschminkt, 
een ballonnenfiguur hebben en net in een van de attracties zijn 
geweest spreekt de lach op hun gezicht boekdelen. 
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Skateland Rotterdam  
Sinds vorig jaar hebben de jongens van Skateland geholpen bij onze 
sportieve activiteiten. Wij hadden gekozen om het thema skaten dit 
jaar vaker terug te laten komen. Dit was een zeer geslaagd idee en de 
keuze voor Skateland was mogelijk nog beter. Erg leuke en 
enthousiaste begeleiders, die de workshops en activiteiten in 
samenwerking met de kinderen tot een groot succes maakten. In de 
Herfstactiviteit hebben ze nog een show opgevoerd met de 
Nederlandse top uit de skate- en BMX-scene waarbij we BMX-ers 
salto’s hebben zien maken en skaters die over obstakels ‘vlogen’. 
 
Sport op Maat 
Hebben vorig jaar vele sportieve workshops verzorgt op de 
sportworkshops en op de sportdagen. Zo zijn er slackline clinic’s en 
hoelahoep workshops uitgewerkt. Komend jaar hopen we ook enkele 
van deze activiteiten te kunnen laten terugkomen op de 
Familiedagen. De Sport op Maat medewerkers zijn jongeren met een 
achtergrond in de sport of afgestudeerd aan de Halo. Zij hebben ook 
meegeholpen bij het openhouden van de Hopjes gedurende de 
zomervakantie perioden 2016. 
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Verslagen activiteiten 2016 
 
Internationaal Kinderfeest 
Joubertplantsoen 13 april 2016 
 
Voor het 19de jaar op rij een doorslaand succes! Het 
Internationaal Kinderfeest was weer een uitstekend begin van 
het activiteitenjaar van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. 
Waar de meeste rage, artiesten en ook politieke machten het 
meestal maar een paar jaar vol houden, blijft het concept van de 
Haagse Hopjes alleen maar groeien! Het Internationaal 
Kinderfeest was ook dit jaar weer drukker dan de voorgaande 
jaren. En zoals elk jaar werkte alles en iedereen weer mee, van 
Johan onze wijkagent en de vrijwilligers, tot het ontzettend 
lekkere weer en buurthuis Bario.  
 
Over de gehele dag verspreid hebben wij meer dan 450 
kinderen over het plein gehad met vrolijk mee knutselende 
ouders. Voor de allerkleinste kinderen hebben wij sinds lange 
tijd de draaimolen weer een keer terug laten komen, welke een 
groot succes was, wel even wachten maar dan kon je ook gelijk 
een ballon door Bobo laten ombouwen tot bloem of zwaard. 
Verder waren al onze standaard spellen aanwezig waarbij onze 
vaste en trouwe vrijwilligers heerlijk in het zonnetje konden 
begeleiden, 4-op-een-rij was weer immens populair en wie weet 
kunnen we hier in de zomer een keer een toernooi van houden.  
 
Verder heeft Buurthuis Bario zoals elk jaar weer alles uit de kast 
getrokken om deze dag samen met ons tot een creatief 
meesterwerk te maken. Ze waren weer met een groot aantal 
vrijwilligers aanwezig om ongelofelijk mooie sfeerlichtjes te 
maken. Hiervan zijn de foto’s op onze website te vinden. Wij 
hopen volgend jaar weer op de steun van deze creatievelingen 
van Bario te kunnen rekenen. Daarnaast zijn er ook nog vanuit 
de Stichting een aantal vrijwillige dames die met de kids en 
ouders 3D kaarten hebben gemaakt! Creatieve dag ten top dus! 
 
Dan hebben we voor het eerst een proef gedaan met ons 
nieuwe idee, Transvaal Got Talent, wat een groot succes was. 
Er werden door de kinderen moppen getapt, liedjes gezongen, 
dansjes gedaan en allerlei circustrucjes uitgevoerd op ons 
podium. Er waren door de Prijssnijder verschillende prijsjes 
gesponsord welke werden uitgereikt aan de mooiste acts. 
Juffrouw Charlotte heeft dit alles gepresenteerd en hopelijk komt 
ze nog een keertje terug! 
 
Verder hebben de jongens van Set in Motion voor de grotere 
jongeren de klimwand op gezet, een nieuwe slingerbal 
uitgeprobeerd, de dance-pads weer uit de kast gehaald en ook 
nog een zeer geslaagd voetbaltoernooi begeleid. De jongens 
van Corné waren in de vroege ochtend alweer in de weer en 
hebben met talloze springkussen en tenten alles compleet 
afgemaakt.  
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Tot slot zijn ook de breakdance en yoga workshops, net als het 
schminken erg goed bezocht. Kortom een Topdag waarbij 
iedereen, van jong tot oud en van bezoeker tot vrijwilliger, zich 
geweldig vermaakt heeft. Volgend jaar gaan we proberen dit jaar 
te evenaren!  
 
 
Het vieren van onze vrijheid op Wijkpark 
Transvaal! 5 mei 2016 

 
Ja, dit keer Bevrijdingsdag i.p.v. Koningsdag. Beiden zijn 
belangrijke dagen om te vieren en beide feestdagen vallen ook 
nog in de Meivakantie. Meestal vieren wij Koningsdag, maar 
omdat er op Koningsdag een hele harde wind, met windkracht 6 
- 7 zou staan en het ook nog maar 7 a 8 graden zou worden, 
leek het ons dit keer veel beter om Koningsdag om te ruilen voor 
het Bevrijdingsfeest. Deze beslissing is maandag voor 
Koningsdag woensdag 27 april, genomen. In twee dagen tijd 
moesten wij alles regelen om de Bevrijdingsdag in orde te 
maken. Onze vergunning, alle organisaties die ingehuurd 
worden, alle medewerkers kunnen die wel? En dan, al onze ruim 
75 vrijwilligers, willen die wel. Gelukkig viel dat allemaal mee. 
Om 12.00 uur die middag liep Rinus al buiten met een nieuwe 
stapel affiches om overal op te hangen. En toen wij dit jaar voor 
de t.v. naar Koningsdag keken, was te zien dat de zon volop 
scheen. Gelukkig voor iedereen die naar Koningsdag ging, maar 
het was zeker niet boven de 8 graden en de wind was nog 
steeds hard. Te gevaarlijk voor luchtkussens, waar wij er altijd 
veel van hebben. Wij zijn dan ook heel blij dat wij deze moeilijke 
beslissing genomen hebben.  
 
Iedereen die op Bevrijdingsdag aanwezig is geweest bij dit feest 
van de Haagse Hopjes zal het beamen, dat het een groot 
succes was! Een dag waar iedereen zich volledig heeft kunnen 
vermaken. De kinderen waren in groten getale aanwezig en 
hebben weer van talloze activiteiten kunnen genieten. De 
voornaamste opmerking gemaakt door het publiek was, ‘heerlijk 
dat weer, maar met regen hoeven we wel minder lang te 
wachten voor de attracties’. En dat was waar want druk was het 
zeker, over de gehele dag verdeeld zijn er zeker 1200 
kinderen geweest. Dit aantal kan het Wijkpark Transvaal heel 
goed hebben. Met onze ervaren mensen was dit geen enkel 
probleem en is de dag zoals we gewend zijn, weer zonder 
incidenten verlopen.  
 
Ook hebben wij tijdens dit evenement weer een aantal nieuwe 
activiteiten georganiseerd. Zo hadden wij de activiteit mega 
bellenblazen, waar de kinderen moesten uitvogelen hoe ze het 
best de wind konden gebruiken om met zeepsop de grootste 
bellen te blazen. Zo-ook de spidertoren, een 9 meter hoge 
glijbaan, waar de kinderen op lenige en goed gecoördineerde 
manier tussen elastieken door moeten klimmen om vervolgens 
naar beneden te kunnen glijden. Tevens de nieuwe twistladder 
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waar de kinderen door hun evenwicht goed te bewaren, naar 
boven kunnen klimmen om de bel te klingen! 
 
Verder zijn wij een project tezamen met kinderboerderij ‘de 
Woelige stal’ en enkele scholen uit de buurt begonnen waarbij 
wij petflesjes en blikjes inzamelen tegen een vergoeding. Tijdens 
het bevrijdingsfeest voor het eerst geïntroduceerd en we hebben 
gelijk een volle zak op kunnen halen. Wij hopen dat dit tijdens de 
volgende evenementen net zo’n succes wordt!  
 
Verder zijn wij ook heel trots op al onze meiden en jongens die 
tijdens het feest hebben geschminkt. Ook al is dit een 
eeuwenoud concept en draait het ook bij de Hopjes al een tijdje 
mee, de kinderen blijven het geweldig vinden. De meiden 
hebben dan ook van stipt 14:00u tot 18:00u non-stop kinderen 
geschminkt. Dit alles onder leiding van onze geweldige juffrouw 
Halima en juffrouw Lies. Kortom wij willen iedereen weer 
bedanken voor een onvergetelijke dag voor de kinderen uit 
Transvaal en omstreken.  
 
Bedankt aan onze medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, 
hulptroepen, postbodes en uiteraard Hennie die gewoon 
langskwam en uiteindelijk aansloot bij Co om drankjes aan 
iedereen uit te delen! 
 
Als laatste met een aantal kinderen en Hopjesmedewerkers het 
plein met happertjes schoonmaken. Maar je krijgt het nooit 
helemaal schoon, vandaar dat we afspraken hebben gemaakt 
met de Haeghe Groep en tijdens het schrijven van dit verslag 
heeft de Haeghe Groep het plein al weer spik en span gekregen. 
Dankjewel mannen! Wij gaan er in ieder geval voor zorgen dat 
alle plastic flesjes en blikjes al tijdens onze opening maar ook 
tijdens alle activiteiten al opgeruimd worden. Hiervoor gaan wij 
ons dan ook weer verder inzetten.  
 
 
Skatepark Wijkpark Transvaal  
10 mei 2016 
 
Alles op rollertjes!   
Afgelopen week heeft de Stichting Haagse Hopjes Transvaal het 
Wijkpark Transvaal omgetoverd tot skate-Paradise. Er waren 
vanuit Skateland vele obstakels opgebouwd en door de 
meesters van de Hopjes en de jongens van Streetsport is een 
parcours uitgezet. Dit parcours werd door de jongens en meiden 
uit Transvaal afgelegd op skeelers, steps, skate-, longboards of 
zelfs gewoon rennend.  Er werden lessen gegeven door een 
zeer ervaren instructeur op de steps. Door meester Ben en Gijs 
zijn clinic’s skeeleren gegeven en de Streetsport verzorgde de 
skate- en waveboard lesjes voor de kids. Omdat het gelukkig 
niet te warm was maar nog steeds wel erg vermoeiend om die 
lange stukken te skaten was er gelukkig ook nog limonade tegen 
de dorst. Omdat er veel verschillende kinderen zijn geweest is er 
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ook op veel verschillende niveaus geoefend. Bij het skeeleren 
moest er natuurlijk geleerd worden om te remmen en om in 
evenwicht te blijven. Bij het steppen waren er al veel kinderen die 
zelf een sprong konden maken of er zelfs al een ‘wheelie’ op 
konden. Uiteindelijk is de dag afgesloten met een grote step race 
en gaan we ervoor zorgen dat dit een vervolg krijgt! 
 
Met dank aan onze sponsors, Skateland Rotterdam, Streetsport 
en onze vrijwilligers en medewerkers!  
 
 
Step Paradise Anna Blamanplein             
17 mei 2016  
 
Stap, stap, stap, Step! 
Een week na het grote skate-succes op het Wijkpark Transvaal 
hebben Skateland en de Haagse Hopjes met behulp van onze 
medewerkers en vrijwilligers een volgende skate activiteit 
georganiseerd! Het ging ditmaal om een step workshop vanuit 
Skateland op het Anna Blamanplein waarbij eenzelfde parcours 
was gebruikt als bij het skateborden en skeeleren op het 
Wijkpark. Ook dit maar weer begeleid door Jimmy de 
Alleskunner.  
 
’t Galjoen op het Anna Blamanplein had een studiedag en 
hierdoor was het weer enorm druk op het plein en de kinderen  
moesten dus helaas wel weer een tijdje wachten tot ze les  
konden krijgen. Maar de Hopjes zouden de Hopjes niet zijn als 
we voor de wachtende kinderen in het warme weer geen 
limonade zouden hebben. Meester Hassan, Jeroen en de 
vrijwilligers hadden hun handen vol aan het uitdelen van 
limonade en het organiseren van de groepen kinderen. Er 
werden afstandjes gestept, wheelies gemaakt, sprongen 
gemaakt, racejes gedaan en allerlei andere stunts die Jimmy 
voordeed waarna de kinderen dit konden nadoen. Het zag er 
allemaal zo vet uit dat de Haagse Hopjes nu aan het bekijken is 
of het mogelijk is om zelf stuntsteps aan te schaffen. Dit zijn 
steps die een stukje beter in elkaar zitten dan de steps die de 
Hopjes normaal gesproken hebben die na een tijdje helaas uit 
elkaar vallen. En als deze er komen gaan we natuurlijk met de  
grotere jongens een poging wagen om zelf net zo’n mooi 
parcours te maken.  
 
 
Familiedag Kaapseplein 25 mei 2016  
 

20 Jaar Haagse Hopje op het Kaapseplein 
Zó lang is het al geleden dat de eerste Haagse Hopjes 
Speelgoedcontainer in Transvaal in gebruik is genomen. Wat 
heet… de eerste speelgoedcontainer in heel Den Haag! Tijd dus 
voor een feestje. Nu is er ieder jaar op alle Haagse  
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Hopjespleinen al een extra activiteit maar deze keer op het 
Kaapseplein is het een feestje mét. 

De kaartverkoop begint al vroeg. Geduldig staan de kinderen in 
de rij. Eindelijk is het twee uur en kan het feest beginnen. De 
kramen met de Hollandse spelletjes staan in een kring onder de 
bomen. Ingespannen hengelen naar visjes, de spiraal aflopen 
zonder de bel te laten rinkelen, pittenzakken in de mand gooien, 
sjoelen met een haakse handicap en nog veel meer.  

Naast de gebruikelijke Ballon- en Appeltje- luchtkussens is er 
ook de Sweeper. Vooral de grotere kinderen doen erg hun best.                                                    
De man van de Sweeper heeft er duidelijk ook veel plezier in en 
laat de springstok dan weer links- dan weer rechtsom draaien, 
hard of zacht of nog harder of zachter. Goed opletten dus!  

Degene die het laatst overblijft is de winnaar. Bij de Twistladder 
staat ook een hele lange wachtrij. Langs een lange touwladder 
proberen snel omhoog te klimmen en de koperen bel te luiden.  

De klimmuur staat er ook weer en ook hier behoorlijk druk. Het 
lijkt best wel makkelijk maar dat valt toch tegen. Niet veel 
kinderen halen de top maar dat mag de pret niet drukken, de 
weg ernaartoe is de fun. Voor de allerkleinsten is er de 
draaimolen en ook daar lange rijen wachtende ouders en hun 
kindertjes.  

Ook bij de klassieker: De Ballonnenclown. In het begin staat het 
Ballonnenclown-meisje er. Net zo makkelijk als haar vader 
maakt zij moeiteloos de mooiste creaties. Lange ballonnen 
worden in een paar draaien omgetoverd tot een hondje of een 
hartje of een zwaard.   

Ook op het Kaapseplein kun je yogahoudingen leren. 
Aandachtig doen de kinderen na wat de yoga juf hen voordoet: 
op één been staan, arm in de lucht enz. enz. Een momentje van 
rust op een verder heel druk Kaapseplein. Nu vergeet ik bijna 
nog te vertellen over de Breakdance Workshop van Carlos: wat 
een talent op het plein. Onvoorstelbaar knap om te zien hoe 
kinderen bewegen op de muziek.  

En nu het ‘Extraatje’ nog. Omdat het Haagse Hopjes 
Kaapseplein al 20 jaar actief is, krijgen alle kinderen met een 
knipkaart, een portie heerlijke poffertjes! MMMMMmmm met 
heel veel poedersuiker!! Omdat je van dit alles wel heel veel 
dorst krijgt, kun je bij de limonadekraam een bekertje limonade 
krijgen. En dan is de knipkaartkoek op. Om dit allemaal mogelijk 
te maken voor de kinderen zijn heel veel vrijwilligers nodig. 
Samen met de medewerkers van de Haagse Hopjes, Set in 
Motion, Corné en zijn medewerkers bemensen zij alle kramen, 
luchtkussens e.d.  Ook voor hen wordt goed gezorgd. Heerlijke 
broodjes kip en gezond, een flesje water en een blikje fris. 
Tussendoor rijdt de koffie/theekar over het terrein voor de 
medewerkers, een hele goede catering, Top. Een leuke middag 
voor jong en oud, goed georganiseerd en last but not least…. 
Heerlijk weer!  
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Grote sportmiddag op het Wijkpark 
Transvaal op 1 juni 2016  

Zal het lukken zonder Laser gamen en de stormbaan? Ook leuk 
natuurlijk, maar we moeten wat meer gaan doen aan echt 
“samen spelen”, “met elkaar omgaan”, ook als het een beetje 
spannend wordt. En tenslotte is sport heel belangrijk en zeer 
gezond. Daarom hebben wij besloten om wat meer aandacht te 
besteden aan diverse sporten, naast de bekende familiedagen. 
Familiedagen die ook heel belangrijk zijn.  
 
Als je sport wilt geven dan moet het ook aantrekkelijk en  
spannend zijn. Niet alleen een partijtje voetbal, want dat gebeurt 
regelmatig. Dus hebben wij gekozen voor de BMX-fietsen met 
parcour, Volleybal/Lijnbal clinic, Hockey clinic, Slackline clinic, 
Basejump, XL spellen en voor diegene die het toch niet konden 
laten, waren er ook nog twee pannaveldjes. Het hele sportveld 
lag vol met deze spullen, het was droog weer, er waren 
kinderen/jongeren, dus we konden beginnen.  
 
BMX-parcour 
Wie heeft het niet gezien op t.v. of op filmpjes. Maar je moet 
klein beginnen dus onze hindernisjes zijn nog niet zo hoog, maar 
alle begin is moeilijk. Maar al gauw hadden de meeste jongeren 
het onder de knie en konden velen al aardige sprongetjes maken.  
Natuurlijk waren er ook andere hindernissen te nemen. 
Belangrijk is ook een helm. Die hadden we dan ook mee laten 
nemen samen met alle andere spullen door de voor ons al 
bekende Stichting Skateland. Deze mensen zullen we zeker nog 
meer zien op alle pleinen in Transvaal. 
 
Hockey-clinic  
De Hockey-clinic is de hele middag heel goed bezocht. 
Jongeren beleven hier veel plezier aan. Spelenderwijs werden 
de regels vertelt en hoe je de stick vast moet houden. Maar lol 
hebben ze in ieder geval gehad, onder prima begeleiding door 
Gijs.   
 
Slackline-clinic  
Het lijkt op koorddansen, maar dat is het niet. Het is een band 
die strakgespannen wordt tussen, in dit geval, twee bomen. Ook 
één van die sporten die steeds meer bekendheid krijgen. Die 
ook heel spannend kunnen zijn, het ligt er maar aan waar en 
hoe hoog je de band spant. Druk was het in ieder geval, zowel 
door de dames als de heren. Stijn en Egon, die deze activiteit 
begeleiden moeten echt pauze inlassen, want anders hadden ze 
geen minuut rust gehad. Ook dit was een succes en we hopen 
dan ook dat Stijn en Egon nog eens terug willen komen. 
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Basejump 
Aan de wachtende jongeren zou je zeggen dat hiernaast de 
Lasergame staat, maar dat is niet zo. De wachtrij was wel net zo 
lang. Basejump is een heel hoog luchtkussen waar je met een 
touwladder op moet klimmen en dan aan de andere kant naar 
beneden moet springen. Je moet in ieder geval geen 
hoogtevrees hebben. Spannend was het zeker.  
 
Volley-/Lijnbal 
Lijnbal, heel leuk om te doen en drukbezocht, jammer dat het 
“sportveld”, niet optimaal gebruikt kan worden omdat de potten 
dicht zitten of niet open kunnen om de palen in te zetten. Als 
deze kinderen/jongeren zo door blijven gaan en andere sporten 
leuk blijven vinden, dan zullen we maar weer eens bij de 
gemeente aankloppen voor een betere sportvloer en 
mogelijkheden om alles te gebruiken wat het Wijkpark Transvaal 
zou kunnen bieden. 
 
Op de achtergrond ook nog luchtkussens voor de hele kleintjes. 
En daarachter stonden nog twee pannaveldjes, begeleid door 
Mimoun van het Kaapseplein en Ozcan van Streetsport, leuk dat 
hij ook hieraan heeft mee willen werken.  
Een zeer succesvolle sportmiddag, georganiseerd door Jeroen. 
Hopelijk blijft Jeroen bij de Haagse Hopjes. Dan zullen wij en de 
jongeren nog veel van dit soort middagen tegemoet kunnen zien. 
 
 

Rolstoel parcours Kaapseplein 
7 juni 2016  
 
Wij hebben vanuit de Haagse Hopjes de hele lente al op wieltjes 
door gebracht. Wieltjes onder de skeelers, wieltjes onder de 
steps en uiteindelijke zelfs wieltjes onder de BMX-fietsen 
waarmee op de Grote Sportdag het wijkpark onveilig werd 
gemaakt. Dit allemaal omdat het leuk en gezond is! Maar voor 
sommige mensen en ook kinderen is het ook gewoon noodzaak. 
Om allerlei redenen zijn er kinderen die mindervalide zijn en 
hierdoor bijv. in een rolstoel terecht zijn gekomen. Om deze 
kinderen beter te begrijpen heeft Set in Motion in opdracht van 
de Stichting Haagse Hopjes Transvaal dit jaar een van hun 
succesvolle activiteiten terug laten komen op het Kaapseplein, 
de rolstoelvaardigheids clinic! 
 
Tijdens deze clinic kunnen de kinderen ervaren hoe het is om 
een tijdje in een rolstoel te zitten en niet van je benen gebruik te 
kunnen maken. Ook al is het uiteraard erg vervelend om van een 
rolstoel gebruik te moeten maken, het is niet altijd alleen maar 
lastig en vervelend. Zo kun je namelijk gewoon basketballen, 
racen en zelfs de benodigde wheelies maken als je wilt. 
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Voor de Stichting Haagse Hopjes Transvaal blijft dit een leuke 
activiteit omdat de kinderen zich hierdoor beter kunnen inleven 
in mindervalide personen. Daarnaast kunnen ze ervaren dat je 
niet heel beperkt hoeft te zijn maar dat rolstoel rijden toch zeker 
een prestatie en ook een sportieve bedoening is. 
 
De kinderen konden vandaag onder leiding van de instructeur 
kleine racen houden over de Trikebaan, verschillende parcours 
afleggen en ook trucjes oefenen. Zoals altijd zijn de jongens en 
meiden uit de buurt razend enthousiast en is er geen moment 
dat de rolstoelen niet bezet zijn. Meester Ben heeft nog even zijn 
trucjes laten zien en uiteraard werd er weer gezorgd voor 
limonade en gebruikelijke speelgoed uitleen! 
 
Er zijn nog een hele hoop andere activiteiten die inzicht geven in 
hoe andere mensen door het leven gaan en deze zullen we 
zeker ook gaan proberen bij de Hopjes. Wellicht dat we ook nog 
echt paralympische sporters naar het Wijkpark Transvaal 
kunnen krijgen! 
 
 
Sportdag Stellenboschplein 14 juni 2016 

De sportdag zou om 3 uur van start gaan. Helaas was het heel 
de ochtend al aan het regenen. Gelukkig werd het vanaf 2 uur 
droog en begon de zon te schijnen zoals het bij de Haagse 
Hopjes altijd gaat! De nadruk van de dag ligt op het sporten en 
alleen het sporten. Er werden geen fietsen of skelters 
uitgeleend. 

Om 3 uur waren de scholen uit en kwamen er al gelijk kinderen 
langs. Op de sportdag hadden wij 2 pannaveldjes staan, een 
volleybalveld en een hockeyveldje daarnaast was er ook ruimte 
om te frisbeeën. Ben en Gijs waren er om de spellen te 
begeleiden.  

Tegen vieren begon het steeds drukker te worden. Een wachtrij 
bij de hockey en er werden daar partijtjes tegen elkaar gespeeld. 
Bij de volleybal was het ook constant druk. Een leuke mix tussen 
jong en oud, jongens en meisjes waren hier bezig.  

Bij de pannaveldjes werden leuke partijtjes gespeeld door de 
kinderen. Vooral de jongens zijn hier volop enthousiast bezig 
geweest. 

Naast het sporten konden de kinderen bij Corné een lekker 
bekertje limonade halen. Omdat de zon steeds feller begon te 
schijnen was het óók daar een drukke bedoening. Het is de 
tweede keer dat er een sportdag is geweest van de Haagse 
Hopjes. We zijn van plan om dit in het vervolg vaker te doen en 
misschien meer mensen uit de buurt erbij te betrekken. 

Al met al was het een zeer geslaagde sportdag waar de 
kinderen veel plezier aan hebben beleefd. En voor veel kinderen 
wat bijgeleerd met betrekking tot hockey en volleybal/lijnbal. En 
met natuurlijk heerlijk weer!! 
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Familiedag Anna Blamanplein 22 juni 2016  

 
Eén van de laatste Familiedagen op het Anna Blamanplein zoals 
het plein er nu uitziet! Als het goed is wordt het plein ergens 
komend jaar vernieuwd naar de wensen van de jongeren die 
erop spelen, de school ‘Het Galjoen’ en de buurtbewoners. Met 
een beetje geluk hebben wij komend jaar op onze Familiedag 
een mooi kunstgrasveld tot onze beschikking. Dat is ook wel erg 
welkom want het voetbaltoernooi dat door de jongens van Set In 
Motion werd begeleid trok erg veel voetballende jongens en 
meiden! Zij hadden hun eigen team samengesteld en hebben 
gestreden voor prachtige voetbalprijzen!  

Verder werd er op 2 plekken uitbundig gedanst! Bij de 
dancepads konden de kinderen en ouders elkaar overtroeven in 
punten die ze met hun moves konden verdienen. En bij Carlos 
van Brass Culture kon iedereen laten zien wat hij kon op het 
midden van de dansvloer! Of ze konden mee spelen met een 
van de spellen die werden gespeeld waaronder een combinatie 
van stoelendans en Annemaria koekoek! Waarbij de kinderen 
zelf mochten dansen en stil moesten staan als de muziek stopte. 

Onze 3-d kaarten-maken-kraam werd erg drukbezocht; we 
hadden op een bepaald moment zelfs een tekort aan ‘echt  
mannelijke’ tekeningen. De jongens kunnen hun borst nat 
maken want volgende keer zal meester Jeroen ervoor zorgen 
dat er meer dan genoeg ‘echte mannen’ tekeningen zijn. Ernaast 
stond de schminkkraam, waar kinderen aan de lopende band 
 veranderd werden in Spiderman, Hallo Kitty, een vlinder of wat 
dan ook. Sommige kinderen wasten zich daarna zo snel 
mogelijk zodat ze toch nog een keer even iets of iemand anders 
konden zijn. Qua sportieve activiteiten hadden we dit keer 
meerdere springkussens waaronder de klimtoren en de 
slingerbal waar de kinderen respectievelijk zo hoog mogelijke of 
lang mogelijk dienden te klimmen of blijven staan. Erg 
uitdagend, vooral voor de kleinere kinderen en vermakelijk voor 
de grotere.  
 
Daarnaast hebben vele kinderen voor het eerst van hun leven 
een salto kunnen maken op de super populaire bungeetrampoline.  

Erg leuk om te zien dat erdoor zelfs de kleinere kinderen dubbel 
of zelfs 3-voudige salto’s gemaakt konden worden!  

Verder stond het plein opgevuld met allerlei kramen: kramen 
voor spelletjes, een limonadekraam en een kraam met 
informatie van de brandweer ter brandpreventie. En uiteraard 
ook de standaard springkussens en activiteiten die de mensen 
gewend zijn van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. 

Al met al was het weer een geslaagde dag waarbij ook uiteraard 
het weer mee zat. Iedereen bedankt voor de inzet en tot volgend 
jaar op het Anna Blamanplein! 
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Alles groot op het Joubertplantsoen 28 juni 2016  
 
Vandaag was alles op het Joubertplantsoen groot! De opkomst 
was groot, de spellen waren groot, maar vooral de sfeer was 
groots! Het Joubertplantsoen was namelijk aan de beurt voor de 
Haagse Hopjes Workshop. Op het Joubertplantsoen was ervoor 
gekozen om verschillende grote spellen uit te pakken en deze 
zeer gezellig met elkaar te spelen. Het aanbod was groot en alle 
spellen zijn goed gespeeld! 
 
We hadden Mega Jenga, Mega darten, een Mega ringwerpen 
met een Mexicaan, Mega 4-op-een-rij en nog tal van andere 
spelletjes waar de kinderen samen met ouders mee konden 
spelen. Er waren tal van tafels waaraan nieuwe spelletjes 
geleerd konden worden en zo is de middag erg snel voorbij 
gegaan!  
 
De jongens van Streetsport hebben ons deze dag ondersteund 
en hebben ook weer een hoop nieuwe spelletjes geleerd! Onze 
dank voor hun enthousiasme!  
Het was leuk om te zien dat ook de ouders lekker bij de spellen 
kwamen zitten en meededen met de kinderen en de meesters 
en juffen! Zo kan het plein dus ook gebruikt worden in een iets 
rustigere setting!  
 
Dit was al vast een goede voorbereiding voor ons volgende 
spellenevenement namelijk het schaaktoernooi op het Anna 
Blamanplein. We willen daar samen met ‘Het Galjoen’ een 
toernooi opzetten zodat de kinderen die vanaf groep 3 al 
schaak-les krijgen, de mogelijkheid krijgen om dit samen met 
hun ouders op het plein te kunnen doen! Zo kunnen ze allemaal 
laten zien wat ze geleerd hebben! 
 
Daarnaast hadden we deze dag nog 2 dingen te vieren bij de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal! Onze vaste vrijwilligster Ria 
doet het weer goed na haar 2de heupoperatie! Ze zet zich al 
jarenlang in voor de Haagse Hopjes en zelfs tussen haar 
operaties door was ze nog aanwezig bij onze activiteiten! Top 
dus en daardoor was het bloemetje dan ook zeer verdiend!  
En onze Jeroen heeft eindelijk zijn studie afgerond en kan nu 
nog meer tijd steken in de sportactiviteiten van de Hopjes! Wij 
zijn erg blij met deze twee! 
 
 
Tokkelbaan op het Wijkpark Transvaal  
5 juli 2016  
 
Na enige onenigheid over wat tokkelen precies is, heeft Joke 
zich toch prima vermaakt met de Tokkelbaan. De mannen van 
de Attractie verhuurshop waren ruim op tijd aanwezig om te 
kijken hoe en waar ze de 30 meter lange kabelbaan op konden 
zetten.  
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Dit is vervolgens op erg snelle en professionele wijze gebeurd 
tot groot genoegen van de aanwezige meesters, juffen en 
vrijwilligers die hierdoor ook nog even de kans hadden om te 
laten zien hoe dapper ze zijn! Zelf onze 65-jarige Bep is ervan  
af geweest en dat wil wat zeggen! 
Toen de kinderen het plein op kwamen stonden ze allemaal vol 
ongeloof te kijken naar wat er opgebouwd was. Het was weer 
heel iets anders dan de springkussens en andere activiteiten die 
ze gewend waren. Onwennig kwamen ze dan ook vragen wat ze 
precies konden doen en of ze het alstublieft ook een keertje 
mochten proberen. 
 
Net als bij de klimtoren die weleens op het plein staat kregen  
de kinderen ook hier een gordel om waarmee ze gezekerd de 
toren konden beklimmen. Vervolgens werden ze boven 
opgewacht door een razend enthousiaste instructeur die wist dat 
de kinderen het spannender vonden dan ze aan hun vriendjes 
durfden te vertellen.  Hier werden ze ook weer gezekerd aan het 
katrol dat ook aan de kabel vast zat. Hiermee konden ze vanaf 4 
meter hoogte de diepte in springen om vervolgens aan de 
andere kant te worden opgevangen door de volgende instructeur 
die ze weer loskoppelde! 
 
Het was iets rustiger dan we normaal gesproken gewend zijn 
met de activiteiten van de Haagse Hopjes. Dit omdat het weer 
iets minder goed was dan voorspeld en omdat de Turkse 
buurtbewoners het Suikerfeest hadden. Dit zorgde er wel voor  
dat de rijen iets korter waren dan normaal en dat alle kinderen  
ook zeker aan de buurt zijn geweest! 
 
Daarnaast hadden we ook de clinic rolstoelvaardigheid van Set 
in Motion weer op het Wijkpark Transvaal. Om de kinderen te 
informeren over de mogelijkheden die kinderen en mensen in 
een rolstoel nog steeds hebben. Er was een Trikebaan opgezet 
waarbinnen de kinderen verschillende oefeningen moesten 
doen, zoals bijvoorbeeld achteruit slalommen om de pionnen of 
een volledig rondje draaien terwijl je een wheelie maakte.  
 
Al met al was het een zeer geslaagde dag en hebben we weer 
een nieuwe activiteit die zeker nog een keer gaat terugkomen. 
Vooral ook omdat het ook erg aansloeg bij de oudere jongeren.  
 
 
Eindelijk vakantie! Op het Wijkpark 
Transvaal 
 
1ste Vakantieactiviteit 15 juli 2016 
Voor vele mensen is het begin van de vakantie een periode van 
rust en ontspanning. Niet voor alle vrijwilligers en betrokken 
personen bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. In de 
zomervakantie is er namelijk de hele vakantie van alles te 
beleven op het Wijkpark Transvaal. Elke vrijdag zijn er zulke 
feestdagen met elke keer weer andere leerzame en sportieve 



 
 Stichting Haagse Hopjes Transvaal jaarverslag 2016  Pagina 30 van 47 
 
 

activiteiten. En op deze dagen kunnen wij natuurlijk niet zonder 
onze geweldige vrijwilligers die dan de hele middag in de zon 
vertoeven om de bandjes bij de kinderen om te doen, de 
limonade uit te delen en de begeleiding te organiseren bij de 
activiteiten! Bij deze willen wij enkele vaste vrijwilligers nog eens 
een extra pluim geven! Dames bij deze bedankt voor jullie 
geweldige inzit!  
 
De eerste vakantie activiteit was al gelijk weer een succes met 
meer dan 400 kinderen die met het heerlijke weer lekker buiten 
kwamen. Er zijn zelfs mensen uit België en Frankrijk gespot die 
speciaal hiervoor op bezoek komen. Wij hopen dat de komende 
weken het weer blijft zoals wij bij de Haagse Hopjes gewend zijn.  
De speelgoed uitleen is wel dicht omdat er voor alle  
leeftijden genoeg te doen is! 
 
De eerste weken hebben we ook gelijk goed uitgepakt, er was 
weer ruimte voor de sweeper waar de kinderen over de staaf 
heen moeten springen; Bobo de Ballonnenclown was er weer 
die zelf tot dik na 6 uur door bleef gaan omdat er zoveel vraag 
was naar zijn kunstwerken. Slackline was weer terug vanwege 
het grote succes op onze sportdag. Lekker met blote voeten in 
het gras op de heuveltjes, wat het weer extra van belang maakt 
dat de mensen het park schoonhouden van glas en ander 
materiaal dat in de prullenbak thuishoort. Ook Carlos van de 
breakdance clinic was er weer; kinderen laten zien wat ze 
kunnen en de ouders genieten er ook zichtbaar van en zijn 
reuzetrots op hun kinderen.  
 
De jongens van Set in Motion waren er met spectaculaire 
attracties. Ditmaal dus met de sweeper en de slingerbal. Beide 
luchtkussens hebben een interactief karakter. Hopelijk houdt het 
mooie weer aan zodat we ook wateractiviteiten kunnen inzetten.   
 
Kortom ook al is de grote vakantie voor de jongens en meiden 
van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal niet altijd lekker 
luieren, het is zeker de moeite waard als we de kinderen een 
leuke en leerzame dag kunnen bieden! Vooral de dames van de 
limonade vinden het een erg grote vooruitgang dat de kinderen 
steeds beter worden in het vriendelijk vragen naar limonade en 
het opruimen van hun bekertjes!   
 
Ook het nieuwe systeem met de polsbandjes was even wennen  
maar op deze manier kunnen de kinderen zo vaak als ze willen 
in de attracties die er zijn. Mits ze uiteraard netjes opnieuw in de 
rij gaan staan! 
 
2de Vakantieactiviteit 22 juli 2016 
Ook de tweede dag was het qua weer en opkomst weer een 
groot feest! Wel 500 kinderen met hun ouders op bezoek gehad. 
Het allerleukste is dat de mensen van steeds verder komen en 
dan er ook elke week weer nieuw publiek is. Dat is leuk aan de 
doorstroom in de vakantie, elke keer weer nieuwe kinderen die 
nieuwe trucjes en talenten laten zien. De Breakdance van 
Carlos, waar ze allemaal handstanden en spagaten voor konden 
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doen. Bij de mega bellenblaas moesten ze wel even oefenen 
voordat er mega bellen tevoorschijn kwamen uit hun stokjes 
maar onder begeleiding van John en Badr hebben we de 
allermooiste, grootste en langste bellen gezien. Deze bellen 
stegen soms op en kwamen zelf boven de grote flats uit. Als 
verrassing voor de kinderen was er ook de tokkelbaan en 
trampolines waar de kinderen de meest creatieve kunstjes lieten 
zien. 
 
Bobo de ballonnenclown draaide de mooiste ballonfiguren en zijn 
draaimolentje voor de allerkleinsten trok veel belangstelling.  
 
Ook de 2de vakantieactiviteit is weer top verlopen; het nieuwe 
systeem met de bandjes werkt ondertussen goed. 
De komende weken hopen wij deze trend van leuke vrijdag 
middagen te kunnen door zetten. Komende vrijdag komt het 
Slacklinen terug en zo maken we weer optimaal gebruik van het 
Wijkpark Transvaal omdat we nu bijna elke keer wel iets leuks op 
het gras doen en de kinderen dan lekker op blote voeten kunnen 
rondlopen. 
 
3de Vakantieactiviteit 29 juli 2016 
Zoals elke week op de vrijdagmiddag organiseren wij 
vakantieactiviteiten en net nu we dachten dat de zomer echt 
begonnen was, hebben we de eerste bui gehad tijdens het 
evenement! We waren bang dat het hierdoor letterlijk in het 
water zou vallen maar stiekem gaf het een extra tintje aan onze 
activiteit! Het was niet koud en de echt bikkels bleven daarom 
ook gewoon in de rij staan. Dit tot groot ongenoegen van 
sommige meesters en juffen die hierdoor niet even snel konden 
gaan schuilen. Op andere plekken werd het anders opgelost, 
bijv. door met zijn allen tegelijk in een luchtkussen met dakje te 
schuilen. Gezelligheid ten top!  
 
Stipten we vorige week de polsbandjes aan, nu zullen we in het 
kort uitleggen wat je ermee kunt doen: vanaf 13:30 u kunnen 
polsbandjes gekocht worden. Met dit bandje om de pols kunnen 
de kinderen tussen 14.00 u en 18.00 u alle activiteiten die 
aanwezig zijn zo vaak doen als ze willen, mits ze uiteraard 
netjes in de rij gaan staan. De bandjes vervangen dus de 
knipkaarten. 
 
Deze 3de vrijdag konden de kinderen een uitgebreid rondje lopen 
en hun kunsten op ritme laten zien bij Carlos in de breakdance 
tent. Vervolgens het grasveldje op, om bij Stijn en Egon hun 
evenwicht te testen op de Slacklinen en als we dan het rondje 
vervolgen komen we op het sportveld uit waar de springkussens 
van de Haagse Hopjes staan. Hierop kunnen de kleinere 
kinderen hun energie kwijt door lekker op en neer te springen. 
Verderop wordt een groots gladiatorenspel gespeeld en staat er 
een klimspringkussen waar de kinderen door samen te werken 
bovenop kunnen komen om vervolgens weer naar beneden te 
kunnen glijden. 
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Bijna aan het einde van de ronde staan de jongens van Set in 
Motion met de spullen voor de grotere jongens: een 9 meter 
hoge klimtoren en de sweeper, bekend van de televisie van 
Wipe-out. Hier moeten de jongens en meiden zo hoog mogelijk 
zien te klimmen en springen om de top te bereiken of juist de 
grond niet te raken. 
 
En als het rondje bijna af is komen we aan bij Bobo de 
Ballonnen Clown die aan de lopende band ballonfiguren maakt 
en zijn draaimolentje voor de allerkleinsten. Miss Peggy trekt 
veel kinderen met haar yoga- en ontspanningsoefeningen. Als 
we dan weer teruglopen richting de kaartverkoop kunnen we bij 
de juffen terecht voor een lekker bekertje limonade! 
 
Natuurlijk is er zoals altijd een leuk terrasjes gemaakt voor de 
ouders die zo hun kroost in de gaten kunnen houden en van een 
drankje kunnen genieten.  
 
4de Vakantieactiviteit 5 augustus 2016 
Onze 4de week stond in het teken van water en lekker weer! 
Hoewel het weerbericht niet erg duidelijk was over wat we 
konden verwachten, waren wij van de Haagse Hopjes wel heel 
zeker van onze zaak. Het wordt lekker weer, zoals altijd bij de 
Hopjes dagen en we gaan lekker met water kliederen. Hiertoe  
had Set in Motion een megawaterbaan meegebracht, een 8 
meter hoge glijbaan die overging in de beroemde kroko  
buikglijbaan. Zo konden de jongens en meiden op het 
evenement zich eerst in het zweet werken door naar boven te 
klimmen en dit er gelijk weer vanaf glijden!  
 
Verder waren er weer tal van andere luchtkussens en werd er 
weer heftig gestreden bij de slingerbal waar de kinderen elkaar 
van een balanceer plateau af proberen te krijgen door elkaar te 
bekogelen met een slingerbal. Bij de Dancepads konden 
kinderen elkaar overtroeven met de beste dancemoves.  
De breakdance, de yoga als een oase van rust en de 
Megabellenblaas; Bobo de enige echte Haagse Hopjes 
Ballonnenclown is er ook iedere keer bij. 
 
Omdat het zulk lekker weer was, zijn er ook weer liters limonade 
gedronken en ingeschonken door onze lieve vrijwilligers! Er zijn 
honderden bandjes omgedaan door de juffen Halima en 
Chanice. En meester Gijs heeft met de kinderen achteraf het 
hele terrein schoongeveegd.  
 
5de Vakantieactiviteit 12 augustus 2016 
De vakantie is alweer bijna voorbij. Nog slechts één weekje te 
gaan! En dat merken we bij de Haagse Hopjes, in combinatie 
met het heerlijke weer zijn de vrijdagmiddagactiviteiten erg 
drukbezocht. We hebben op 12 augustus dan ook weer zo’n 700 
kinderen mogen vermaken. Het systeem met onze bandjes 
werkt elke week beter en dit ontlast onze vrijwilligers, dit gaan 
we dus vaker gebruiken! 
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De meest gestelde vraag van deze vrijdag was, of de waterbaan 
niet nog een keer terug kon komen. Dit was de week ervoor zo’n 
groot succes dat we deze zeker nog een keertje laten 
terugkomen. Deze week hadden we wel de bungeetrampoline 
staan, waar een gigantische rij omheen stond van alle kinderen 
die dubbele salto’s en mega sprongen wilden maken. 
Verder was afgelopen week het paaltjesvoetbal een groot 
succes met allerlei prijzen voor de winnaars. En ook bij de 
sjoelbak bij meester Kevin, stond een gigantische rij, nu de 
scores op een groot bord werden bij gehouden. Ook hierbij 
waren leuke prijsjes te winnen voor de meest sportieve 
prestaties. 
 
Verder hebben we Bobo, die tegenwoordig een kleine pauze 
inlast van het ballonnen maken om even een rondje uit te 
‘blazen’. Echter komt hij meestal niet ver want tegen de 
verwachtingen van de meesters in houden de kinderen en 
moeders hier wel van clowns en gaan de kinderen maar wat 
graag met Bobo op de foto! Even geen ballonnen maken dus 
maar op de foto met alle kinderen. Al met al, weer een super 
geslaagde dag bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal!  
 
6de Vakantieactiviteit 19 augustus 2016  
School gaat weer beginnen en ook op het Wijkpark Transvaal 
keert de rust weder. We kunnen met de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal terugkijken op een succesvolle vakantie  
periode. Elke week opnieuw zat het weer mee en was de 
aanloop geweldig. Het systeem met de bandjes heeft perfect 
gewerkt en ook de activiteiten waren dit jaar weer om over naar 
huis te schrijven! 
 
De laatste week hebben we weer ingespeeld op ons ‘mooi weer 
geluk’ en hebben we opnieuw na het succes van 2 weken 
geleden een waterbaan gehuurd waarop de kinderen konden 
afkoelen. Deze keer ook een levende sjoelbak waarop de 
kinderen al glijdend een zo hoog mogelijke score moesten 
behalen. De aanloop over stoffen matten, hard aanlopen en 
vervolgens op je buik, over de met zeepsop ingesmeerde baan 
glijden. Wederom een succes voor de kinderen die dichtbij  
woonden. Omdat de vakantie activiteiten steeds meer mensen  
van heinde en verre trekken konden de kinderen die wat verder 
weg woonden pas over de baanvlak voordat ze naar huis 
gingen, zodat ze gelijk schone kleren aan konden trekken. 
Wellicht voor ons reden om de promotie hiervan helderder te 
maken zodat iedereen ook daadwerkelijk zijn zwemkleding mee 
neemt. 
 
Verder natuurlijk weer de verschillende luchtkussens, de 
breakdance, de ballonnenclown met de draaimolen, de yoga 
workshop, een waanzinnige Slackline clinic, de Dancepads en 
de twistladder.  
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Er zijn dit jaar enkele nieuwe speelmaterialen bij gekomen 
gedurende de vakantie. Dit waren de waterspuitslangen van 
juffrouw Joke die het nodig vond om af en toe een beetje stoom 
af te blazen met de kinderen. En er zijn door de Stichting 
stuntsteps aan geschaft nadat de sportactiviteiten met de steps 
en skates zo’n groot succes waren. Er zijn ook enkele 
hindernissen aangeschaft en hiermee waren de kinderen uren 
zoet! 
 
Kortom ook het open houden van het Hopje is geslaagd dit jaar. 
Een enkele dag zijn we gesloten geweest omdat het weer het 
niet toeliet. Dit was ook de dag dat we eindelijk de administratie 
en de schoonmaak even konden bijwerken! 
 
Familiedag Stellenboschplein                       
31 augustus 2016 

 
Op de dinsdagen en donderdagen wordt dit plein zoveel 
mogelijk bezet door de Hopmobiel. Onze mobiele 
speelvoorziening voor ons ‘Lidl’ plein. Juffrouw Anne en meester 
Abdel voorzien hier de kinderen van sport- en spelmateriaal. 
Eens per jaar trekken de Haagse Hopjes alles uit de kast om 
hier een zo groots en actief mogelijk Familiefeest op te zetten. 
En het resultaat mocht er weer zijn!  

Er waren op deze dag weer polsbandjes te koop voor 1 euro 
waarmee de kinderen van 14.00 u tot 18.00 u helemaal los 
konden gaan op meerdere van de vele activiteiten. Deze dag 
konden ze weer genieten van de slack-line meesters, de 
breakdance tent, de klimmuur, er werd weer geschminkt, 
ballondieren gemaakt, vele verschillende luchtkussens en nog 
veel meer. Met een bandje kunnen de kinderen zo vaak als ze 
willen deelnemen aan de vele activiteiten die er zijn. Dit heeft als 
enig nadeel dat er af en toe langere rijen ontstaan bij de meest 
gewilde activiteiten. De meeste kinderen hebben dit er gelukkig 
graag voor over. 

Omdat er weer tegen de 400 kinderen zijn geweest op dit kleine 
pleintje was het weer erg levendig en gezellig. De kinderen zijn 
over het algemeen iets jonger dan op de andere pleinen en 
hierdoor was het schminken weer een groot succes! In de 
vakantieperiode hadden we hier helaas de mankracht niet voor 
maar zo na de vakantie waren er weer een hoop vrijwilligers 
beschikbaar. Dat is de kracht van de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal, naast natuurlijk, onze kracht om mooi weer af te 
dwingen op onze activiteiten want ook het weer was ons 
uiteraard weer goed gezind! 

De sportieve slack-liners waren weer druk bezocht en zorgen 
voor een gemoedelijke sfeer. Dit mede doordat veel kinderen 
hier op hun blote voeten aan de slag gaan om met meer gevoel 
te kunnen balanceren. Hierna lopen ze met blote voeten verder 
om met geschminkt gezicht een ijsje te eten. Hiermee hebben  
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wij natuurlijk een van onze doelen bereikt namelijk een 
onbezorgde dag vol sportief vermaak voor de kinderen uit de 
wijk Transvaal en omstreken. Wat wel jammer is, is dat het plein 
vooraf aan onze activiteiten vaak vol ligt met glas en wij 
daardoor vooraf aan onze activiteiten vaak aan het bezemen 
zijn.  

Ondanks het feit dat wij op dit plein nog geen ‘vast’ hopje 
hebben en we voor onze water- en toilet voorziening afhankelijk 
zijn van het nabij gelegen Kaapseplein, was het een uiterst 
geslaagde dag. Erg veel positieve berichten van de ouders en 
omwonenden, alleen de lange rijen zijn af en toe jammer maar 
dat is natuurlijk de keerzijde van het succes van de activiteiten 
van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. 

 

Grote Sportdag Wijkpark Transvaal          
7 september 2016  

Het was een zonovergoten middag ergens in Den Haag. We 
waren in een erg ruimtelijk park dat volledig was ingericht op 
sportieve activiteiten voor de kinderen. Er was ingespeeld op het  
lekkere weer, door heerlijke waterige attracties en de 
mogelijkheid om lekker in de schaduw onder de bomen te 
kunnen hoepelen. Het was een dag vol plezier en sportieve 
activiteiten. Het was de 2de Grote Sportdag van de Stichting 
Haagse Hopjes! 

De Stichting Haagse Hopjes Transvaal houdt zich al bijna 20 
jaar bezig met bewegen en activiteiten voor kinderen. Maar dit 
jaar zijn er naast de vaste Familiedagen op de verschillende 
pleinen ook nog enkele sportworkshops en dan dus de 2 Grote 
Sportdagen georganiseerd door de Stichting. Sport is erg 
belangrijk in de wijk Transvaal waar de kinderen elkaar vaak op 
straat tegen komen en er eigenlijk weinig mogelijkheden zijn 
voor verenigingssport. De Haagse Hopjes springen hierop in 
door deze activiteiten op geplande dagen voor de jongeren te 
organiseren. 

Het verschil met deze sportdagen ten opzichte van de ook erg 
goed bezochte Familiedagen, is dat bij de sportdagen een eigen 
bijdrage van € 1,00 niet wordt gevraagd. Dit omdat wij van de 
Stichting, sporten dusdanig belangrijk vinden dat we willen dat 
iedereen hieraan mee moet kunnen doen. Ook de kinderen die 
spontaan of zonder hun ouders langskomen. Verder zijn er op 
de sportdagen naast onze vaste vrijwilligers en mensen ook nog 
een aantal sport-professionals aanwezig die erg veel interactie 
met de kinderen hebben. Zo hebben de kinderen alle tijd en 
aandacht om al hun oud en nieuw geleerde kunstjes te laten 
zien en feedback te krijgen. Een erg leerzame ervaring voor de 
kinderen. Positiviteit en lol staat op deze dagen centraal. 

Op 7 september waren de mensen in alle vroegte al bezig om 
alles klaar te zetten voor wanneer de kinderen uit school zouden 
komen. Extern waren er een aantal partijen uitgenodigd om 
workshops te geven. Zo waren de, voor de kinderen bekende 
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jongens van Skateland, uit Rotterdam aanwezig met hun BMX-
parcours. Hier konden de kinderen op goed uitgeruste BMX-
fietsen over een parcours van heuveltjes heen waar ze zelfs af 
en toe nog een sprongetje konden wagen. Ook al was er af en 
toe een pleister nodig, maar de kinderen bleven oefenen want 
de aanhouder… 

Verder hadden we Simone uitgenodigd, een hoelahoepster 
van wereldklasse, die heerlijk op het gras met zowel 
jongens als meiden allerlei trucjes aan het oefenen waren. 
In het begin was dit erg lastig maar zelfs sommige meesters 
konden na een aantal aanwijzingen, de hoepel in de lucht 
houden. Vele kinderen gingen echter nog verder, door dit met meerdere           
hoepels te doen of al lopend een hoepel hooghouden. Erg  
indrukwekkend om te zien hoeveel plezier de kinderen hieruit 
halen en dat met zulke simpele spullen.  
 
En dan was er nog de buikglijbaan die de hele dag erg 
drukbezet was omdat het, zoals we wel gewend zijn bij de 
Hopjes, erg warm was. Deze werd bemand door o.a. de dames 
van Moonen die met zeep en de waterslang actief aan de slag 
gingen. De kinderen konden met een kleine aanloop proberen 
zo ver mogelijk op de baan te komen. Hierna konden ze zich bij 
de andere activiteiten weer droog sporten. 

De anderen activiteiten werden begeleid door de vaste 
sportkrachten van de Hopjes. Hier werd hockey gespeeld  met  
meester Sander die erg veel hulp kreeg van de moeders die af 
en toe erg fanatiek mee deden. Dan waren er de dames en 
heren die bij meester Gijs erg sportief aan het lijnballen waren 
(een simpelere versie van volleybal). De longboard en 
stuntsteps die wij hebben kunnen kopen van het sponsorgeld 
van Madurodam, werden non-stop gebruikt op een prachtige 
baan die was uitgezet door meester Ben en Tomas. Er waren 
verschillende schansjes en heuveltjes in een grootse baan 
verwerkt. Een uitdaging voor de kinderen. Uiteraard konden ze 
ook hier weer laten zien wat ze allemaal konden of net hadden 
geleerd. 
 

Steppen en Longboarden 
Joubertplantsoen 13 september 2016 

Het is Offerfeest en als klap op de vuurpijl ook nog eens 31 
graden Celsius. Toch weerhoudt dit de jongens en meiden 
rondom het Joubertplantsoen er niet van om fanatiek te komen 
sporten. Er werd vandaag actief gerold, op voornamelijk 
stuntsteps, longboards en waveboards. Maar ook kwamen er 
kinderen op skeelers en heelies langs. Alles op rollers was 
welkom en hiervoor was dan ook een mooi parcours gemaakt 
met meerdere schansjes, funramps en slalom mogelijkheden.  
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Uiteraard was er door de Stichting Haagse Hopjes Transvaal                                                         
rekening gehouden met warme weer. Hiervoor was er limonade 
te halen voor de kinderen en was er een heuse regenbui 
nagebouwd. Hiervoor was er een waterslang aan de basket 
gehangen waar de kinderen met een kleine omweg vanaf het 
parcours onderdoor konden en zo lekker konden afkoelen. 

Verder werd er door de kinderen af en toe van het parcours 
afgeweken en werd het hele Joubertplantsoen als stuntbaan 
gezien. Er zijn kinderen geweest die over de banken heen 
konden rijden en er vervolgens af konden springen. Er werd 
creatief omgegaan met de longboards waar overheen 
gesprongen werd. Verder was het leuk om te zien dat de 
kinderen elkaar hielpen en uit daagden om nieuwe stunts te 
doen. Er zijn zelfs 2 jongens van de glijbaan (halverwege) af 
gestept, leuk om de kinderen hun creativiteit op deze manier te 
zien uiten! 
 
Maar zo’n dag staat er natuurlijk niet uit het niets! Naast de 
geweldige meester Gijs die de kinderen heeft begeleid op deze 
dag, moet er nog veel meer worden voorbereid. Juffrouw Joke 
heeft voor het vervoer en de materialen gezorgd, juffrouw Lies 
voor de limonade en de extra hulp. Zo draagt iedereen zijn 
steentje bij, ook aan de kleinere evenementjes van de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal! 

 

Longboarden en Steppen op het 
Stellenboschplein 20 september 2016  

Stel je voor, je moet met je ouders mee boodschappen doen. 
Vervolgens kom je bij de supermarkt aan en kan je, in de tijd dat 
je ouders in de supermarkt zijn, iets nieuws leren?! In het geval 
van de kinderen rondom het Stellenboschplein, was dit 
afgelopen dinsdagmiddag onder andere longboarden of enkele 
stunts op de stuntsteps. Wat een geluksvogels! 

Longboarden is een laagdrempelige sport en eigenlijk heb je 
genoeg aan een beetje lef. Laat lef nu net iets zijn wat de 
kinderen in Transvaal allemaal hebben. Zelfs de kleinste kinderen  
probeerde de, door Madurodam gesponsorde, longboarden uit. 
Er werd hard geoefend en het lukte de meeste kinderen al na 
een half uurtje oefenen om een heel rondje over het plein te 
boarden. 
 
Naast het oefenen van het longboarden waren er ook kinderen 
bij die nieuwe en uitdagende trucks probeerden op de 
stuntsteps. Er werd gesprongen over de stoepranden maar ook 
over een van de vele ramps die wij hadden mee gebracht. 
Verder werden er onderling wedstrijdjes ‘hoogspringen op een 
step’ gehouden.  
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Op initiatief van meester Gijs was er een heuse wereldprimeur 
op het Stellenboschplein, en wel het eerste potje ‘steptikkertje’. 
De kinderen op het Stellenboschplein zijn erg leergierig en 
dankbaar voor de activiteiten die voor hen worden 
georganiseerd. Het is jammer dat wij niet de mankracht hebben 
om de Hopmobiel hier vijf dagen per week in de buurt te laten 
staan. Maar de kinderen zouden het hier zeker waarderen en 
verdienen. Wij zijn dan ook zeer dankbaar dat Juffrouw Anne 
ons hier uit de brand helpt waardoor de Hopmobiel toch net iets 
vaker rijdt. Deze is dan ook sinds kort uitgerust met extra 
stuntsteps en heeft zelfs een eigen funramp waardoor de 
kinderen de trucks die ze geleerd hebben ook nog na schooltijd 
kunnen oefenen.  

Na 8 sportieve dinsdagmiddagen zitten deze er voor de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal voor dit jaar weer op. Wij 
hebben er in ieder geval zeer van genoten en ook de opkomst 
van kinderen was erg groot maar ook weer niet zo groot als op 
onze familie- en sportdagen waardoor er tijd over bleef voor 
persoonlijke aandacht voor de kinderen. Je ziet dat dit erg 
belangrijk is omdat er bij de kinderen zoveel is wat ze kunnen en 
willen laten zien! Wat dat betreft is ons doel van deze 
sportmiddagen meer dan behaald en komt er, als het aan ons    
ligt, zeker een vervolg!  

 

Herfstvakantie-activiteit Wijkpark 

Transvaal 15 oktober 2016  
Zoals het hoort bij een echte herfstdag, begon de dag 
regenachtig en fris. Maar toen de activiteiten eindelijk begonnen 
klaarde het weer op en kwam zelfs de zon nog eventjes door. 
Een prima weertje voor een herfstachtig evenement. Er waren 
weer talloze springkussens waarop de kinderen hun energie 
kwijt konden. Zoals bij elke familiedag hadden we ook weer tal 
van vrijwillige dames en buurtvaders die de kinderen 
vermaakten bij de kraamspelletjes. We hadden de bungee-
trampoline en de klimmuur staan zodat de kinderen konden 
laten zien wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd aan salto’s 
en klimtechnieken.  

Voor de allerkleinste hadden we de draaimolen en 
ballonnenclown ingehuurd waar ze de mooiste voorwerpen 
konden laten blazen en een ritje konden maken op een 
brandweerwagen, politiemotor of een mini paardje. Dan was er 
nog de mogelijkheid om onder begeleiding te bewegen in de 
breakdance of de yoga tent. Hier werden dan ook de mooiste 
trucjes gedaan, van handstanden tot synchrone yoga 
bewegingen.  

En tot slot hadden we ditmaal een heus skatepark op laten 
bouwen inclusief giant funbox en 2 quarters waar de jongens van 
Skateland 3 maal een demo gaven. Voor deze demo’s waren 
enkele jongens uit de top van het BMX en de skate wereld 
opgetrommeld die ons alle mogelijke trucs uit deze 2 
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disciplines lieten zien. De jongen die afgelopen Herfstactiviteit 
bij ons de demo verzorgden voor Skateland waren:  
Channon Balorian - BMX                                                                      
Jack Nieraeth -  BMX,                                                                                                                       
Rik van Huik - Inline,                                                                                                                       
Sem Croft  - Inline.                                                                                                                        

Er werden back-flips, 360”, 720” en nog talloze andere stunts uit 
de kast gehaald. Dit alles om het jaar van de Haagse Hopjes ‘op 
rollertje’ in stijl af te sluiten. Wij willen hiervoor Skateland uit 
Rotterdam bedanken die ons meerdere malen hebben geholpen 
bij onze activiteiten. De jongeren in Transvaal hebben op een 
erg leuke manier kennis kunnen maken met inline skaten, 
steppen en BMX-fietsen. De kinderen hebben op een andere 
manier dan ze gewend zijn hun creativiteit kunnen gebruiken. Er 
zijn ook al tal van kinderen die zelf longboards en skeelers 
hebben aangeschaft. Nu is het nog een uitdaging om de 
jongeren naar het skatepark in het Zuiderpark te krijgen of er 
moet natuurlijk een skatepark naar het Wijkpark Transvaal 
komen. Gedurende de demo’s heeft zich ook nog lokaal talent 
gevoegd tussen de rijders van Skateland. Namelijk 2 jongens uit 
het Zuiderpark van 15 jaar oud die ook wel wat trucjes wilden 
laten zien! 

Verder was het een rustigere herfstdag dan we gewend zijn. De 
weersvoorspellingen waren ook niet super, maar we hebben het 
droog gehouden. Er zijn 350 kinderen langs geweest om te 
spelen en te sporten. Er was voor de ouderen ook een hoop te 
beleven en dan vooral bij het Skatepark, daarom schatten we 
het aantal bezoekers ook op zo’n 1200 over de gehele dag 
heen. We hopen in het vervolg ook meer activiteiten hebben 
waarbij de ouders kunnen participeren, van kijken bij 
skateshows naar als scheidsrechter fungeren bij sportende 
kinderen. 
 
Wij willen iedereen die ons heeft ondersteunt bij de activiteiten 
het afgelopen jaar hartelijk bedanken! Dit zijn zowel de 
vrijwilligers, als onze sponsoren, als wel de jongens en meiden 
van de talloze organisaties die ons het afgelopen jaar vol 
enthousiasme hebben geholpen! Wij hopen jullie komend jaar 
met ons 20-jarig bestaan weer ergens op een van onze pleinen 
te mogen verwelkomen!      

Stichting Haagse Hopjes Transvaal 



 
 Stichting Haagse Hopjes Transvaal jaarverslag 2016  Pagina 40 van 47 
 
 

Stichting Haagse Hopjes Transvaal te Den Haag 
Balans per 31 december 2016 

 
31-dec-16 

  
31-dec-15 

 Vaste activa 
     Computers  €               1.321  

    
      Vlottende activa 

    Vorderingen en overlopende activa  €             17.745  
  

 €                7.484  
 Liquide middelen  €               2.290  

  
 €               7.036  

       
Som der vlottende activa  €             20.035  

  
 €             14.520  

 
      Som der activa  €             21.356  

 
 €             14.520  

      Kortlopende schulden en overlopende passiva     

 
 €            (5.800) 

 
  €             (3.840) 

      Uitkomst vlottende activa minus kortlopende schulden     

 
 €             15.556  

 
 €              10.680  

Vermogen ============= 
 

============= 
Eigen vermogen   €             15.556  

  
 €              10.680  

 Egalisatiereserve  €                       -    
  

 €                        -    
 

      

 
 €              15.556  

 
 €              10.680  

 
============= 

 
============= 

Staat van baten en lasten over 2016 
   

      Baten 
     Opbrengst activiteiten  €                5.359  

  
 €                2.561  

 Fondsen  €              61.919  
  

 €              43.500  
 Sponsors  €                5.000  

  
 €                6.500  

 Subsidies  €            132.002  
  

 €            126.586  
 Donaties  €                   500  

  
 €                   500  

 
      
 

 €            204.780  
 

 €           179.647  
Lasten 

     Projectlasten  €            120.406  
  

 €           120.177  
 Overige personeelslasten  €              29.885  

  
 €             21.511  

 Afschrijvingskosten  €                   233  
  

 €                       -    
 Huisvestingslasten  €              22.827  

  
 €             17.870  

 Exploitatielasten  €              16.106  
  

 €             17.380  
 Kantoorlasten       €                1.878                       

  
 €               1.920  

 Algemene lasten       €                8.476                                       
  

          €               4.269                          
 Financiële baten en lasten       €                     93              €                 -211              

      
 

(€           199.904) 
 

(€            182.916)  

      Resultaat boekjaar  €                4.876  
 

 €              (3.269) 
 =============  ============= 
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Fondsen en sponsors 2016 

   Fonds 1818  €           20.000,00  
 Madurodamfonds  €             3.983,96  
 Stg. Het Oude koetshuis   €           10.000,00  
 Zrs Dominicanen van Neerbosch  €             5.000,00  
 Fundatie Santheuvel Sobbe  €             3.900,00  
 Groene Kruis Fonds  €             5.034,73  
 Haags Vakantieloket  €           14.000,00  
 

  
 €           61.918,69  

   Staedion  €             5.000,00  
 Particulieren  €                500,00  
 

   
  

 €             5.500,00  

   TOTAAL 
 

 €           67.418,69  

  
=============== 

   Gemeente Den Haag 
  

   Exploitatie subsidie / professioneel jongerenwerk  €           63.176,00  
 Openstelling zomer  €           10.710,00  
 Extra vakantieactiviteiten  €             9.000,00  
 HH Sportworkshops 2016  €             5.000,00  
 Sportdag HHT  €             3.500,00  
 Internationaal Kinderfeest  €             5.000,00  
 Koningsdag Wijkpark  €             6.000,00  
 Familiedag Kaapseplein  €             5.000,00  
 Familiedag Anna Blamanplein  €             5.000,00  
 Familiedag Stellenboschplein  €             5.000,00  
 Herfstactiviteit i.s.m. Woelige Stal  €             5.000,00  
 Sportdag HHT  €             3.500,00  
 Brand Anna Blamanplein   €             6.116,00     

   TOTAAL 
 

 €         132.002,00  
  =============== 
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Begroting Stichting Haagse Hopjes Transvaal 2018 

   Exploitatie Hopjes 
  

   Huisvestingslasten 
  4 vaste Hopjes  € 2.750 per hopje  €      11.000,00  

 1 Hopmobiel  €        3.000,00  
 Beheerdershuisje Wijkpark Transvaal  €        4.000,00  
 Stalling Hopmobiel + opslag  €        9.000,00  
 

  
 €              27.000  

Organisatielasten 
  Kantoorkosten  €        3.100,00  

 Portokosten  €           600,00  
 Telefoon & internet  €           900,00  
 Verzekeringen  €        6.500,00  
 Administratiekosten incl. accountant  €        4.000,00  
 Overige organisatiekosten  €           800,00  
 

  
 €              15.900  

Medewerkers 
  Extra kosten coördinator  €      15.000,00  

 Kosten betaald personeel  €      10.000,00  
 Kosten vrijwilligers  €      11.000,00  
 Overige personeelskosten  €        3.000,00  
 

  
 €              39.000  

Speelgoed 
  Vervanging speelgoed  €      17.000,00  

 
  

 €              17.000  

   Totaal kosten exploitatie 
 

 €              98.900  

  
============== 

Dekking exploitatiekosten 
  Reguliere subsidie OCW  
 

 €              82.400  
Bijdrage sponsors en fondsen 

 
 €              16.500  

   Totaal dekking exploitatie 
 

 €              98.900  

  
============== 
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Begroting Activiteiten Hopjes 2018 
     

Koningsdag  €      15.000,00  
 Internationaal Kinderfeest  €      10.000,00  
 3 Familiedagen op diverse pleinen  €      30.000,00  
 Herfstactiviteit i.s.m. de Woelige Stal  €      11.000,00  
 Extra vakantie-activiteiten  €      40.000,00  
 8 Haagse Hopjes Sportworkshops  €      12.000,00  
 3 Haagse Hopjes Sportdagen ( stadsspelen)  €      21.000,00  
 

   Totaal activiteiten 
 

 €            139.000  

  
============== 

Dekking activiteitenkosten 
  OCW Pleinsubsidies  €      93.000,00  

 
   Bijdrage fondsen  €      35.000,00  

 Bijdrage sponsors  €        7.500,00  
 Eigen inkomsten  €        3.500,00  
 

   Totaal dekking activiteiten 
 

 €            139.000  
  ============== 
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Ontstaansgeschiedenis Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
 
Transvaal is een achterstandswijk waar al ruim 25 jaar nieuwbouw en renovatie wordt gepleegd. Er 
wonen veel grote en eenouder gezinnen, met veel (kleine) kinderen. Voor deze groep kinderen zijn 
maar weinig speelmogelijkheden.  
 
Meer dan 12 jaar geleden was er een werkgroep, bestaande uit: Annelies Bol (Sociale 
Wijkaanpak), Joan Jansen, (Project Organisatie Stadsvernieuwing/POS), Andreé Ruting (BOOG), 
Ben Lansbergen (Stadsbeheer/DSB) en Joke van den Boomen (Bewoners Organisatie 
Transvaal/BOT), bezig om een speelplan te ontwerpen voor Transvaal. De reden hiervoor was o.a. 
de jongerenproblematiek op een aantal pleinen in Transvaal, b.v. het Wijkpark Transvaal en met in 
het achterhoofd de herinrichting van het Kaapseplein.  
  
Andreé Ruting en Ben Lansbergen hadden gehoord, dat er in Rotterdam een speluitleen- project 
is, genaamd Duimdrop. De veronderstelling was dat het ook wel interessant voor Transvaal kon 
zijn. We zijn daar op 25 januari 1995 gaan kijken met een aantal andere organisaties en bewoners. 
En we kwamen zo enthousiast terug, dat de naam Haagse Hopjes al in de bus geopperd werd!!!! 
(We hebben wel nog even gevraagd aan de fa. Rademaker van de echte Haagsche Hopjes of we 
hun naam mochten gebruiken, maar dat was geen probleem, we kregen zelfs een heleboel 
Haagsche Hopjes “snoepjes” cadeau). 
 
Begin 1996 is de werkgroep Haagse Hopjes Transvaal opgericht. Aan deze werkgroep namen o.a. 
deel: Menno Gerritsma (opvolger van Andreé Ruting), Joke van den Boomen (voorzitter BOT), 
Sonja Ivangean (actieve bewoonster) en Mia Gores, Welzijns Organisatie Centrum (WOC). Op 3 
november 1997 hebben de bewoners van deze werkgroep de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
in het leven geroepen. Het bestuur is toen uitgebreid met Annie en Frans Klaassen en Sureya 
Çiçek alle drie actieve bewoners. 
 
De effecten van het systeem, door middel van goed gedrag speelgoed te kunnen lenen waren in 
Rotterdam veelbelovend. Kinderen hebben meer spelaanleiding, vervelen zich minder en gaan 
zich aanmerkelijk beter gedragen. Het effect is o.a.: minder vandalisme, drugsgebruik op het plein 
nam af, er ontstond een veilige speelplek voor de kinderen. Ook bleek in Rotterdam, dat jongere 
en oudere kinderen beter met elkaar omgingen op het plein/park. 
 
De komst van de spelcontainer op het plein zorgde ervoor, dat er dagelijks 150 tot 200, met mooi 
weer zelfs veel meer, kinderen hun vertier zochten daar. Vooral veel kinderen van ouders met lage 
inkomens (allochtoon/autochtoon), die thuis weinig speelgoed hadden, maakten gebruik van de 
spelcontainer. 
 
Het voortraject 
Joke van den Boomen en Geer van Vliet (BOT) hebben tijdens de opening van een Buurt 
Ontwikkeling Maatschappijproject op 24 mei 1995 in de doorsteek Smit-Joubertstraat gesproken 
met de heren Peter Noordanus (Wethouder van Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en 
Volkshuisvesting (ROSV), P. Duimelink (De Goede Woning) en  
L. Roos (Woningbeheer NV), over het meefinancieren van twee spelcontainers. En ja hoor, op dat 
moment waren de eerste sponsorgelden binnen. De werkgroep ging verder op zoek naar nog meer 
sponsors en dat had ook succes, want na 1 à 1 ½ jaar was er voldoende geld bijeengehaald om 
op een drietal pleinen in Transvaal (Wijkpark Transvaal, Joubertplantsoen en Ruth Firstplein) een 
spelcontainer te plaatsen met speelgoed. Voor de container op het Kaapseplein hadden we onze 
eerste sponsorgelden uitgegeven om speelgoed en andere materialen aan te schaffen. 
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Graag willen we dan ook de sponsors van het begin hierin noemen: 
 Gemeente Den Haag 
 Woningbouwvereniging De Goede Woning - thans Staedion) 
 Woningbedrijf Zuidoost - thans Vestia Den Haag Zuidoost 
 Woningbeheer NV 
 V.S.B.-fonds Den Haag e.o.- thans Fonds 1818 tot het nut van het algemeen 
 Stichting Kinderpostzegels Nederland     
 Stichting Madurodam Ondersteuningsfonds   
 Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton 
 ING Nederland   
 Moret, Ernst & Young - thans Ernst & Young   
 RABO-bank Nederland 
 Nationale Nederlanden - (speeltuin Kaapseplein) 

 
Omdat we nog aanvullende financiën nodig hadden voor 3 jaar exploitatiekosten, hebben wij 
contact gezocht met de toenmalige peetvader van Transvaal en voorzitter van de Tweede Kamer 
de heer Wim Deetman. Vooral de heer Jur de Haan, manager integraal beheer bij de gemeente 
Den Haag, heeft ons hierbij ondersteund. De heer Deetman adviseerde de initiatiefnemers, om 
naast een subsidieaanvraag bij de gemeente, ook een beroep te doen op sponsorgelden van 
bedrijven die zaken deden met Zuid-Afrika (Transvaal is een gebied in Zuid-Afrika en ook de 
straatnamen hebben relatie met Zuid-Afrika.) Er werd een groot aantal 'bedelbrieven', met o.a. zijn 
naam eronder verstuurd. Dit leverde een aardige respons op. (Namen zijn vermeld in sponsorlijst). 
 
De initiatiefnemers van het project Haagse Hopjes Transvaal hadden inmiddels contact gezocht 
met Mia Gores (van de Welzijn Organisatie Centrum/WOC) om te bekijken of er via deze 
organisatie mogelijkheden waren voor het plaatsen van personeel op de spelcontainers. Dit was 
nodig omdat de BOT zelf geen personeel aan kan nemen. In die tijd was net de nieuwe 
'Melkertregeling' van de minister van Sociale Zaken van start gegaan en d.m.v. deze regeling 
konden er een achttal 'Melkertfunctionarissen', daarna ID-functionarissen genoemd (twee per 
spelcontainer) worden aangesteld. Het WOC regelde ook een begeleider/coördinator voor het 
project om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden. De heer Kees te Gussinklo, die 
al werkzaam was als sportbegeleider in de wijk, kreeg extra uren voor de begeleiding van deze 
medewerkers.  
 
De eerste spelcontainer 
Tijdens de oplevering van het vernieuwde Kaapseplein (gesponsord door Nationale Nederlanden), 
op 1 mei 1996 ging de spelcontainer definitief van start. Het onderhoud van de spelcontainer en de 
exploitatiekosten kwam voor rekening van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, 
terwijl o.a. het speelgoed werd betaald door de werkgroep Haagse Hopjes Transvaal. De eerste 
twee 'Melkertmedewerkers' begonnen hun werkzaamheden en van af het begin aan werd de 
spelcontainer een groot succes. Binnen drie maanden waren er al zo'n 350 kinderen lid van het 
Haagse Hopje op het Kaapseplein.  
Tussentijds, na wat strubbelingen met jongerengroepen op het plein, is er nog een 
'Hopjesmedewerker' bijgekomen en daarna ging het alleen maar crescendo. Na een half jaar een 
'Haags Hopje' op het plein, kon een functionaris van Dienst Stadsbeheer vertellen, dat het 
vandalisme met zo'n 70 % was afgenomen. Voorwaar een groot succes!! 
 
Januari 1997 werden de overige drie spelcontainers geplaatst en kon men spreken van de 
'Haagse Hopjes' in Transvaal. Deze drie containers zijn in het bezit van de werkgroep Haagse 
Hopjes en werden "om niet" in gebruik gegeven aan de opgerichte Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal, die dan ook verantwoordelijk is voor de exploitatiekosten. 
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In de loop der jaren zijn de pasje ook steeds  
verbeterd. In 2016 waren we al over de 10.000 
kinderen. En dit alleen al bij het Hopje op 
het Wijkpark Transvaal. 
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Overzicht Haagse Hopjes, Exploitatie en Beheer  
Locatie In beheer bij: (Exploitatie) 
 
Transvaal 

 

  1. Joubertplantsoen Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
  2. Ruth Firstplein Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
  3. Wijkpark Transvaal Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
  4. Kaapseplein Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
  5. Anna Blamanplein  Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
  6. Stellenboschplein Hopmobiel  Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
 
Schilderswijk 

 
 

  7. Oranjeplein, Spinozastraat Zebra Welzijn  
  8. Fakonahof, Falckstraat Zebra Welzijn 
  9. Tenierplantsoen Zebra Welzijn 
10. Jacob van Campenplein Zebra Welzijn 
11. Van der Vennepark Zebra Welzijn 
12. Hannemanplantsoen Zebra Welzijn 
 
Rivierenbuurt 

 
 

13. Deltaplantsoen, Scheldestraat Zebra Welzijn 
 
Centrum 

 

14. Wijkpark Kortenbos Zebra Welzijn 
15. Jennyplantsoen Kortenbos Zebra Welzijn 
 
Segbroek  

 

16. Hondiusterrein Voor Welzijn  
17. Newtonplein Voor Welzijn 
 
Loosduinen 

 

18. Cantateplein Voor Welzijn 
 
Haagse Hout 

 

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

 

21. Eekhoornradeveld Stichting Mooi 
 
Scheveningen 

 

22. Van Aldegondeplein Welzijn Scheveningen  
23. Dr de Visserplein Welzijn Scheveningen 
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HAAGSE HOPJES
S T I C H T I N G

In mei 1996 en januari 1997 zijn er op een viertal
pleinen in Transvaal spelcontainers neergezet. 
In deze spelcontainers is allerlei soorten speelgoed
aanwezig, dat onder bepaalde voorwaarden, 
namelijk goed gedrag van kind en ouder, uitge-
leend kan worden aan kinderen en in de leeftijd
van 3 tot 15 jaar.

Dit allemaal via een gratis pasje, dat wel eigendom
blijft van de Stichting.
Deze spelcontainers zijn erg succesvol, want het
aantal “Haagse Hopjes leden” is in het jaar 2006
gestegen naar ruim 5600. Sinds februari 2003
rijdt/staat er op Stellenboschplein een kar, de Hop-
mobiel. En in 2005 hebben we een mooi Haagse
Hopjes/Beheerhuisje gekregen op het Wijkpark
Transvaal.

Op dit moment hebben we 6 Hopjes en het aantal
Hopjesleden is nu al ruim 12.000, kinderen tussen
3 en 15 jaar.

De pleinen in Transvaal,
waar een spelcontainer
van de Stichting Haagse
Hopjes staat

Het Kaapseplein 
Wijkpark Transvaal
(Het Huisje)
Ruth Firstplein 
Joubertplantsoen
Anna Blamanplein
Stellenboschplein 

De HOPMOBIEL
komt op:
Dinsdag, woensdag en donderdag:
Op het Stellenboschplein. 
(Bij voldoende vrijwilligers of personeel).

Openingstijden: 
Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag 
van 14.45 - 20.30 uur. 
In de winter tot 19.00 uur.
Op de woensdag van 12.45 - 19.00 uur. 
In alle vakantie van 12.45 - 19.00 uur.
Op zaterdag alleen bij voldoende personeel

In de spelcontainers zit een heleboel speelgoed
zoals: rollerskates, skeelers, fietsen, springtouwen,
voetballen, poppenwagens, skelters en nog veel
meer spannend speelgoed. Iedereen die iets uit de
spelcontainer wil lenen, moet eerst lid worden van
de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Je wordt lid
door een gratis pasje te laten maken bij een van de
medewerkers van de Stichting Haagse Hopjes
Transvaal. Deze mensen lenen aan jou het speel-
goed uit en houden ook nog eens toezicht op het
plein. 

Let op: Als je een pasje wilt aanvragen, moet je
wel een van je ouders of een voogd meenemen.
Die moeten een geldig legitimatiebewijs bij zich

hebben en een brief waarop je adres vermeld
staat. Dan ook nog twee pasfoto’s van jou (niet te
jong), anders kun je geen lid worden. Er wordt dan
een mooi pasje gemaakt met daarop je pasfoto en
dat lever je in bij de medewerkers als je speelgoed
wil lenen. Als je het speelgoed weer terugbrengt,
dan krijg je ook je pasje terug. Je mag met je pasje
op alle pleinen van de Stichting Haagse Hopjes
lenen. Makkelijk toch? 
En als je gaat verhuizen dan moet een van de 
ouders het nieuwe adres doorgeven zodat wij een
nieuw pasje voor je kunnen maken.
Schrijf wel altijd het nummer van je pasje ergens
op, zodat we snel een nieuw pasje kunnen maken
als je het kwijt bent.

Informatie voor 
ouders/verzorgers en 
belangstellenden

Wat kun je bij de Haagse Hopjes spelcontainers doen?



Kamer  van  Koophande l  Den  Haag  41160575  -  I N G  79  49  389
www.haagsehop j e s . n l  -  i n f o@haagsehop j e s . n l  -  j a vdboomen@z i ggo . n l

Wanneer mag je 
speelgoed lenen?
Je mag speelgoed lenen als je bijvoorbeeld kleine
karweitjes doet op het plein, o.a. kleine kinderen
helpt met fietsen, het plein aanveegt of papiertjes
gaat “Knijpen”, of meehelpt met allerlei spelletjes.
En natuurlijk geen kinderen pest, goed luisteren
naar de juf en de meester en niets kapot maakt, of
het plein vervuilt met onder andere schilletjes van
zonnebloempitten. Dus door goed gedrag kan je
speelgoed lenen.  
Ieder lid moet zich houden aan de pleinregels (zijn
bijgevoegd) de medewerkers van de Stichting
Haagse Hopjes Transvaal hebben het recht om kin-
deren van het plein te verwijderen of voor onbe-
paalde tijd pasjes in te nemen van kinderen die

zich op het plein hebben misdragen of die zich niet
aan de regels hebben gehouden. 
Wij adviseren de ouders/verzorgers dan ook om
alle informatie goed door te lezen en de regels aan
uw kinderen uit te leggen. Dit om misverstanden te
voorkomen.

De Stichting Haagse Hopjes Transvaal is niet aan-
sprakelijk voor schade of letsel aangebracht of ver-
oorzaakt door, het spelen van uw kind/kinderen op
de pleinen waar de Haagse Hopjes staan.

Voor informatie en 
inlichtingen of vragen,
dan kunt u bellen naar:

Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
Joke van den Boomen - voorzitter
mob. 06 - 307 21 668 of kijk op onze 
website www.haagsehopjes.nl

Wist u dat de Stichting Haagse Hopjes Transvaal een
vrijwilligersorganisatie is ????

Den Haag, oktober 2016
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HAAGSE HOPJES
S T I C H T I N G

Regels voor het lenen van speelgoed
☛ Alleen lenen met je eigen pasje. NIET op het pasje van iemand anders, 

ook niet van je zusje of broertje.

☛ Ouders en kinderen moeten zich houden aan de pleinregels. Deze staan op
de vorige pagina. Dit krijg je bij het gele inschrijfformulier. 

☛ Kinderen moeten ruim 20 minuten spelen met het geleende speelgoed 
en mogen het niet onderling ruilen.

☛ NIET met speelgoed op het gras. Ook niet het speelgoed 
op het gras laten liggen en op de speeltoestellen gaan. 

☛ NIET tegen de stoepranden of ander randen aan botsen. 

☛ NIET van de stoep af bonken/rijden.

☛ Geen speelgoed ruilen. Zelf het geleende speelgoed terugbrengen 
als je niet meer wilt spelen, en altijd je pasje terugvragen.

☛ NIET het speelgoed bij je ouders neerzetten als je niet meer wilt spelen. 
Dan breng je het speelgoed terug naar het Hopje. 
Er staan altijd kinderen te wachten om te fietsen. 
Dus lever het in. Dan kan je later weer lenen.

Den Haag, oktober 2016
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HAAGSE HOPJES
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Pleinregels
☛ Altijd luisteren naar de Hopjesmedewerkers/beheerders van het plein!☛ Maak het gezellig en leuk, ruzie maken hoort daar niet bij!☛ We houden met elkaar het plein schoon en heel! 

Dus geen schilletjes van pitten, noten of ander afval 
op de grond gooien. ☛ Geen speelgoed van elkaar afpakken!

Lenen van speelmateriaal
☛ Je kan alleen lenen met een geldig Haagse Hopjespasje van jezelf.☛ Voorzichtig met het geleende speelgoed omgaan en het altijd weer 

netjes terugbrengen!☛ Ieder kind blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen geleende speelgoed.☛ Met de geleende spelmaterialen moet je 20 tot 30 minuten spelen, 
en je mag  alleen spelen op het plein.☛ Tijdens de pauze wordt GEEN speelgoed uitgeleend. 
Je mag het wel terugbrengen.☛ Het ruilen van speelgoed mag alleen als de Hopjesmedewerkers het weten.
Dus niet buiten de Hopjesmedewerkers om ruilen.
Ook geen andere kinderen op het door jou geleende speelgoed laten spelen.

Aansprakelijkheid
☛ De medewerkers van de Stg. Haagse Hopjes zijn niet aansprakelijk voor 

diefstal  en/of vermissing, of ontstane schade van uw eigendommen. ☛ De medewerkers van de Stg. Haagse Hopjes zijn niet aansprakelijk voor 
letsel, die kinderen oplopen tijdens gebruikmaking van de spelmaterialen 
van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal.☛ Bij diefstal of vernieling van eigendommen van de Stichting Haagse Hopjes
wordt aangifte gedaan bij de politie!

Den Haag, oktober 2016
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HAAGSE HOPJES
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Denk erom u heeft per kind 2 pasfoto’s nodig.
En u moet zelf uw kind aanmelden met uw paspoort of van het kind. 

De beheerder/ster schrijft zelf het nummer van uw legitimatiebewijs boven op dit formulier.
U moet ook een brief meebrengen waar uw adres op staat. 

Noteert u het nummer van het pasje? Dan kunnen wij snel een pasje bijmaken als het weg is. 
Na verhuizing moet u een nieuw pasje aanvragen. Het pasje blijft eigendom van de Hopjes.

Voor meer informatie, vragen of klachten kunt u een mailtje sturen naar info@haagsehopjes.nl. 
U krijgt altijd antwoord. Website: www.haagsehopjes.nl

Aanvaagformulier lidmaatschap Kind / Jongeren

Voornaam: ............................... Achternaam: ..................................................................................

Adres: ........................................................................................... Postcode: .................................

Geboortedatum: ................................. Tel. ouder/verzorger: .............................................................

Naam school: .................................................................................................................................

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

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

U gaat akkoord met het reglement en de pleinregels van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal?
Heeft u alles goed doorgelezen en heeft u alles aan uw kind/kinderen uitgelegd? 

Dan graag een handtekening: 

Ouder/Verzorger: ...........................................................................................................................

Inschrijfdatum ....................................................... Inschrijfnummer: .................................................

Nr. legitimatiebewijs van ouders/verzorgers:.......................................................................................

Schrijf op de
achterkant van

de foto’s de
naam van het

kind.

Pas fo to  ➜ 2x




