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In memoriam 
 

Kees (Cornelis Abraham) te Gussinklo 
is in de nacht van 7 februari 2018 overleden. 

17-03-1953 - 07-02-2018 
Kees was bestuurslid van de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal. Hij was vanaf het begin betrokken bij het 
opzetten van de Werkgroep Haagse Hopjes Transvaal 
en is op 18 september 2002 officieel in het bestuur 
gekomen. Kees kenmerkte zich door overal duidelijk 
aanwezig te zijn en overal zijn mening te laten horen. 
Veel kinderen uit Transvaal en de Schilderswijk heeft hij 
aan het sporten gekregen. De laatste jaren was Kees 
vooral aanwezig met een microfoon in zijn hand: ‘luid en 
duidelijk’. Zo heeft hij de stadsspelen nog geopend en 
het belang van sport in de wijk Transvaal nog eens 
benadrukt. Maar uiteraard was hij ook de man om het 
20-jarig jubileum van de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal aan elkaar te praten. Kees was een zeer 
joviale man die zijn werk vaak erg serieus nam. Hoewel 
hij met pensioen wilde, wilde hij eigenlijk niet rustiger 
aan doen. Het leek wel of hij juist meer ging doen, maar 
hij hoefde niets meer en dat vond hij fijn! Het is niet te 
geloven dat deze actieve, vriendelijke man slechts zo 
kort van zijn pensioen heeft kunnen genieten. Wij zullen 
hem samen met onwijs veel andere mensen erg gaan 
missen! 

Wij zijn vandaag direct bij elkaar gekomen en iedereen was zeer geschokt door het overlijdensbericht. 
Velen hadden ook wat leuke herinneringen over Kees te vertellen 

Karim: Ik ken Kees al vanaf 2000, hij heeft mij toen geholpen door mij in dienst te nemen als 
vrijwilliger voor de sport bij de Haagse Hopjes. Ik heb met Kees erg veel meegemaakt vooral tijdens 
de sport. Het was een erg aardige man en een heel harde werker. Hij praatte altijd erg veel over het 
amateurvoetbal en zijn baan als radio fm verslaggever. We zullen deze altijd actieve man erg missen! 

Dank je Kees voor alles wat we 
hebben mogen meemaken. 

Mimoun Achahbar: Kees is 
iemand die overal aanwezig 
was, vooral in de sportwereld. 
Bijna alle kinderen uit Transvaal 
kende hem wel. Als mens stond 
Kees altijd voor je klaar. Hij 
heeft mij laatst nog gebeld 
omdat hij door mijn zoon zijn 
weddenschap over Velo aan het 
verliezen was.  
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Halima: Kees was een erg vriendelijke man, ik ken hem vanuit de buurtkamer aan de ‘s-
Gravenzandelaan. Hij stond altijd klaar voor zijn medemens. Als hij ons tegenkwam (Milouda, Jamila 
en Halima) noemde hij ons altijd ‘zijn dametjes’. Als we ergens laat vandaan kwamen stond hij er ook 
altijd op ons naar huis te brengen. Lopen was dan ook wel zijn passie. We gaan hem missen. 

Lies: Kees is een lange tijd coördinator geweest bij de Stichting. Zijn werk als coördinator nam hij ook 
erg serieus. Regelmatig kwam hij langs de pleinen om te kijken of iedereen wel daadwerkelijk aan het 
werk was en op tijd was. Dit kon hij ook nog wel eens 
vanuit zijn auto doen. Als dit niet zo was dan kwam hij erg 
boos aantieren om je een reprimande te geven. Nadat hij 
dit had gedaan verdween zijn boosheid als sneeuw voor 
de zon en begon hij zoals we hem kennen aan een stuk 
door te praten. Ook was Kees een beroemdheid op 5 
december bij het Sinterklaasfeest. Als hij aankwam werd 
er al geschreeuwd: “Hé Kees”. Want iedereen wist dat 
onze Kees verkleed was als Sinterklaas. 

Jeroen: Wat Kees precies deed was altijd een beetje 
onduidelijk. Het leek meestal wel alsof hij alles deed. Wat 
hij deed dat vond Kees leuk. Hoewel hij af en toe uit zijn 
slof kon schieten als iets niet lekker liep. Was hij ook de 
rust zelve, de laatste keer dat ik samen met Kees een 
vergadering had waren we zo druk met van alles (ook met 
de vergadering) dat Kees achteraf zijn jas met huissleutels 
en alles vergeten was. Nadat we erachter kwamen dat we 
ook niet meer naar binnen konden om zijn jas op te halen 
en het een lange avond ging worden konden we er 
eigenlijk alleen maar om lachen. Kees leek af en toe wel 
vastgeroest aan zijn microfoon want overal waar je kwam 
stond Kees alles aan elkaar te praten. Daarnaast waren 
we ook nog eens op dezelfde dag jarig en beide Saint Patricks Baby’s! Kees we zullen je missen! 

Joke: Toen ik vanmorgen het bericht via Jos hoorde kon ik het niet geloven. Dat kan niet, we zouden 
nog een afspraak maken om uit eten te gaan met het bestuur. Vanwege de drukte was dat er bij 
ingeschoten. Kees had het nu erg naar zijn zin, met vervroegd pensioen, zijn nieuwe woning, al zijn 
hobby’s,  zijn vriendenkring. Ja dit wilde hij allemaal graag doen. Kees is al die jaren een zeer trouw 
bestuurslid geweest, waar nodig was hij er, altijd kon ik 
terecht met vragen. Indien nodig stond Kees altijd voor 
je klaar. Kees en Joke, twee mensen met een sterke 
eigen wil, en toch was er een hele goede vriendschap 
tussen ons. Ik zal zijn aanwezigheid bij de hopjes en 
thuis heel erg missen. Lieve Kees ik dank je voor al die 
jaren trouw aan de Haagse Hopjes en aan jouw 
vriendschap voor mij.  

Namens het hele bestuur en alle medewerkers van de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal wil ik zijn familie en 
vrienden condoleren met dit plotselinge overlijden van 
onze Kees. Hij was een heel bijzonder mens.  
Ik vind het een eer dat ik hem heb mogen kennen. 
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Voorwoord 
 

Ruim 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 ruim 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 
voorafgegaan 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 houdt 
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 bestond 
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. 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.  
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Bestuur haar activiteiten en verslagen 
 
Het bestuur van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal heeft 
de volgende samenstelling: 
• Joke van den Boomen, voorzitter 
• 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 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; 
 
De Stichting heeft ook in 2017 een aantal taken bij gekregen nadat er in 2016 enkele taken niet meer 
konden worden uitgevoerd. Deze taken zijn o.a.:  
• Ondersteunen bij burendag bij de buurthuizen in de buurt 
• Het begeleiden en organiseren van de STiP-banen. Deze nieuwe collega’s zijn er niet zomaar 

gekomen. 
 
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 wordt 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. 
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Henneke Vogels, is sinds twee 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. 
Daarnaast heeft Ed onze gehele tentoonstelling en randzaken voor 
ons jubileum in elkaar gezet.. 
 
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. Helaas gaat Roel er in 
2018 mee stoppen. Gelukkig hebben we de mooie foto’s van  
Ed de Bruyn nog maar toch zal Roel een gemis worden! Je blijft 
altijd welkom voor een kopje koffie! 
  
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. 
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Verslagen bestuur 
 
 
29 mei 2017 - Jaarlijks etentje bestuur  
 
Het is een traditie geworden dat het bestuur van de 
Haagse Hopjes jaarlijks een keer op bescheiden niveau 
met elkaar uit eten gaat. In principe voor de gezelligheid 
want het is natuurlijk heel leuk om elkaar eens in een 
andere setting te ontmoeten maar bijna als vanzelf gaan de 
gesprekken weer richting Haagse Hopjes. Omdat het 
bestuur elkaar niet vaak voltallig ontmoet (iedereen is altijd 
druk druk druk) is juist het etentje een brainstorm waar 
goede plannen worden ingebracht en waar dingen worden 
geëvalueerd. Vruchtbare maar bovenal gezellige etentjes 
dus. 
  
 
22 september 2017 - Burendag Buurthuis Boerenplein  

 
Het was weer tijd voor Burendag! De Haagse 
Hopjes organiseren op deze dag geen speciale 
activiteit omdat wij onze eigen ‘familiedagen’ 
hebben waar alle buren familie worden! Maar we 
zijn natuurlijk wel de goede ‘buur’ en sloten ons aan 
bij de Burendag van het buurthuis Mandelaplein. 
Hier hebben wij enkele activiteiten voor de kinderen 
opgezet.  
 
We hadden 2 springkussens mee waar de dames, 
Nazia en Lies, van het Joubertplantsoen bij hebben 
gestaan. Omdat het minder druk was dan ze 
gewend zijn bij de sport- of familiedagen konden ze 

het hier helemaal alleen af en hadden ze een heerlijk ontspannen dag! Het zonnetje scheen en de 
kinderen vermaakten zichzelf prima! 
 
Uiteraard hebben we ook enkele sportactiviteiten 
opgezet met 2 van onze vaste sportkrachten. Jeroen en 
Gijs hebben op het mooie kunstgrasveld van het 
buurthuis enkele potjes hockey gespeeld. Gevolgd door 
enkele potjes voetbal. Binnen in de kleine gymzaal werd 
er zelfstandig gevolleybald en vervolgens nog even een 
potje gespeeld met de meesters. 
 
Het was een gezellige dag die werd afgesloten met een 
barbecue. Het was leuk om even met onze ‘welzijn 
buren’ gezamenlijk iets te ondernemen en zeker op een 
zonnige dag als deze! 
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13 november 2017 - Haagse Hopjes bedankt haar vrijwilligers en 
medewerkers  

 
Het is alweer november en het begint alweer 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 2017 
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 één 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. 
 
 
17 november 2017 - Kinder-EHBO Cursus  
 
Op de Hopjespleinen is het altijd druk! Er wordt gespeeld, 
geleerd en gewerkt. Tijdens het spelen, sporten of werken 
kunnen er altijd ongelukken gebeuren. Maar we zorgen 
ervoor dat meesters en juffen die op de pleinen werken 
precies weten hoe ze bij ongelukken moeten handelen.  
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Op 17 november hebben 12 juffen en meesters die betrokken 
zijn bij de Haagse Hopjes een uitgebreide cursus kinder-EHBO 
gevolgd bij Samson, Jeugdwerk. Voorheen kreeg men elk jaar 
herhaling bedrijfshulpverlening. De cursus was gericht op het 
behandelen van ‘gewonde’ kinderen en weten hoe ze moeten 
handelen bij ernstigere ongelukken. De meesters en juffen op de 
pleinen van de Hopjes hebben hier altijd een aanspreekfunctie 
en zijn bekenden voor de kinderen en buurtbewoners. De 
eersten die zullen worden aangesproken bij een ongeluk dus. 
 
Hoewel het taal technisch altijd erg lastig kan blijven om 
cursussen volledig op maat te maken is dit bij de EHBO-cursus 
erg goed gelukt. Er zijn veel pleisters geplakt en armen 
verbonden, zie foto’s. Maar er is ook veel aandacht besteed aan 
de manier van handelen bij bepaalde situaties. Dit is allemaal 
klassikaal behandeld en iedereen deed hier vol enthousiasme 
aan mee.  

 
Ook is er aandacht besteed aan de herkenning van bepaalde symptomen bij ongelukken die niet 
direct zichtbaar zijn. Hier hebben we bij de Hopjes de puntjes weer even op de ‘i’ mogen zetten. 
Hoewel er weinig gebeurt wat allergische reacties betreft op de pleinen, zijn we er toch weer even van 
doordrongen dat het erg belangrijk is om in sommige 
situaties de ouders van kinderen te kunnen bereiken. 
Daarnaast zijn er nog materialen die wellicht ontbreken 
zoals een warm-houd-deken mocht er iets gebeuren op 
het plein. Het zijn namelijk niet altijd alleen kinderen die 
ongelukken kunnen krijgen. Maar er zou natuurlijk ook iets 
kunnen gebeuren bij een van de vele ouders die zich vaak 
op de Hopjespleinen bevinden. 
 
Uiteindelijk is er bij iedereen een toets afgenomen. 
Iedereen heeft de cursus met goed gevolg afgerond. 
Iedereen zal gedurende het komende jaar naar de 
vervolgcursus gaan. De klassikale delen en de 
interessante vragen die werden gesteld geeft vertrouwen 
voor een goed resultaat maar ook voor het gehele plaatje 
van EHBO en hulpverlening bij de Hopjes. 

 

5 december 2017 - Tekenen contracten STiP-banen  
 
De Stichting Haagse Hopjes Transvaal bestaat al meer dan 20 jaar. 
Toen de Hopjes in het leven waren geroepen waren er een aantal 
mensen die via de regeling van een Melkertbaan in dienst konden 
komen bij Zebra, om vervolgens te komen werken bij de Haagse 
Hopjes. In goed overleg werden er 2 tot 3 mensen per Hopje geplaatst 
omdat dit reëel zou zijn qua werkdruk met de hoeveelheid kinderen die 
op de pleinen kwamen spelen. Het is in de afgelopen 20 jaar echter 
alleen maar drukker geworden en er zijn talloze taken bijgekomen voor 
de Hopjesmedewerkers. Helaas hebben we niet voor alle medewerkers 
die stopten vervanging kunnen krijgen. De afgelopen jaren hebben wij 
dus met veel te weinig mensen, namelijk 1 vaste medewerker per 
Hopje moeten werken. Gelukkig hadden we er een schare trouwe 
vrijwilligers die ons, veelal al jarenlang, ondersteunen op de pleinen 

zodat we in ieder geval open kunnen blijven. 
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Nu zijn ze bij de gemeente Den Haag bezig geweest met 
een nieuwe variant van de Melkertbanen. Dit zijn de 
STiPbanen. Met deze STiPbanen kunnen mensen worden 
omgestipt. Een ideaal scenario voor onze vrijwilligers. Die 
konden op deze manier instromen naar een reguliere 
baan, via Stichting Jeugdwerk op STiP, om zo geplaatst te 
worden bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Wij 
krijgen de ervaring waar wij tot 15 jaar lang energie in 
hebben gestopt als vaste medewerkers en de nieuwe 
medewerkers hebben een geschikte baan waar ze zich 
ook al meerdere jaren voor hebben ingezet. 
 

Dit is een mooie win-win situatie, voor de Hopjes is het goed 
om weer eens over voldoende mensen te beschikken. De 
gemeente heeft weer extra mensen aan een baan geholpen 
die hier zeker recht op hebben en de mensen zelf zijn 
ontzettend blij met hun nieuwe baan. De contracten zijn met 
hulp van het Werkgevers Servicepunt in december 2017 
getekend. Deze mensen zijn nu in dienst bij Stichting 
Jeugdwerk op STiP en werken bij de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal. Zo hebben we er 6 geschikte mensen voor de 
Hopjes bij. Het gaat hier om Ferris (15 jaar vrijwilliger), Halima 
(13 jaar vrijwilliger), Jamal (5 jaar vrijwilliger), Nazia (2 jaar 
vrijwilliger), Karim (oudgediende + enkele jaren als vrijwilliger) 
en Hans (nieuw bij de Haagse Hopjes Transvaal). 
 
Met deze nieuwe collega’s gaan we gelijk een druk en hopelijk 
succesvol jaar tegemoet! Wij zijn in ieder geval hartstikke blij 
met de STiPbaners! Het idee is dat ze tot maximaal 3 jaar bij 
de Hopjes blijven en opleidingen volgen zodat ze na deze 3 
jaar zelfstandig de arbeidsmarkt op kunnen!  
 

 
12 december 2017 Sneeuw bij de Hopjes  
 
Dat levert altijd weer mooie idyllische plaatjes op met 
een hoog Anton Pieckgehalte. Het verstilde uitzicht 
inspireert voorzitter van de Haagse Hopjes Joke van 
den Boomen, tot het maken van mooie foto’s. Een 
schitterend uitzicht vanaf het balkon.  
 
Jammer genoeg voor de kinderen viel de sneeuw ná 
de kerstvakantie. Later zou blijken dat er in december 
van datzelfde jaar weer sneeuw zou vallen en gelukkig 
konden de kinderen daar wel volop van genieten…  op 
zondag 17 december viel er namelijk een dik pak 
sneeuw. De takken van de bomen waren helemaal 
zwaar van de sneeuw… Met de kerstvakantie in 
aantocht beloofde dat veel plezier …  zou je denken. 
Maar ook hier gooide moedertje natuur roet in het 
eten. Na twee dagen was alles weg… Weer Helaas Pindakaas. Maar …. mooi was het wel! 
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29 december 2017 Speelgoed van de Professor Ademaschool en juffrouw 
Debbie 
 
Juffrouw Debbie van de Professor Ademaschool 
belde de Hopjes vlak voor de vakantie op met de 
vraag of er nog behoefte was aan speelgoed. 
Uiteraard heeft de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal altijd behoefte aan speelgoed. Erg mooi 
dus als een school, vereniging of particulier 
speelgoed over heeft. In het geval van de Professor 
Ademaschool was er speelgoed over, geen ruimte 
meer om het op te bergen en anders zou het 
worden weggegooid. Dat is natuurlijk doodzonde! 
Bij ons kan speelgoed altijd nog wel even mee, met 
wellicht her en der een reparatie.  
 
In dit geval willen we graag Juffrouw Debbie bedanken omdat zij zo scherp was om aan ons te 
denken. Het speelgoed is door Meester Hans van Klaveren weer op en top schoon gemaakt en 
opgelapt. Klaar voor een 2de leven bij de Hopjes. 
 
Wij zijn heel dankbaar voor deze fietsjes maar ook ander sport- en spelmateriaal is altijd welkom. Ook 
als het niet meer in perfecte toestand is kunnen wij het gebruiken. Als sport- of spelmateriaal 
incompleet is kunnen wij dit ook gebruiken voor onderdelen of wellicht repareren met onderdelen die 
wij nog hebben! 
 
 
Door het jaar 2017 heen - Nieuw speelgoed van diverse sponsoren 
 
Hoewel het af en toe anders lijkt, omdat er zoveel gebeurt 
rondom de Hopjes, is de speelgoeduitleen nog steeds de 
hoofdactiviteit van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. 
Van deze speelgoeduitleen op 6 verschillende pleinen in de 
wijk Transvaal, zijn meer dan 12.000 kinderen lid. Ze 
kunnen op één of meerdere Hopjespleinen speelgoed 
lenen. Daarnaast zijn er nog uitleenmogelijkheden voor 
kinderen jonger dan 3- en ouder dan 15 jaar. Je kunt je dus 
wel voorstellen dat het speelgoed dat hier wordt uitgeleend 
behoorlijk intensief wordt gebruikt. Hoewel we redelijk wat 
ervaring in huis hebben voor het repareren van het sport- 
en spelmateriaal is het soms ook gewoon echt op. Denk 

hierbij aan ballen waar geen enkel kleurtje meer 
opzit of steps waarvan de wieltjes meer dan 3 cm in 
diameter zijn versmald. Hiervoor hebben we eens in 
de zoveel tijd vervanging nodig. 
 
Omdat we geen vaste inkomsten hebben voor de 
vervanging en reparaties van speelgoed dienen we 
dit bij elkaar te sprokkelen bij sponsoren, zowel 
commercieel als particulier. We hebben de afgelopen 
jaren erg veel geluk gehad met sponsoren die 
regelmatig een bijdrage konden leveren voor de 
aanschaf van speelgoed. We willen er voor 
afgelopen jaar even uitlichten: Erna Willard, het 
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Madurodam Kinderfonds, Voetbal Elf magazine en 
het Oranjefonds. We hebben gedurende het jaar van 
meerdere particulieren en fondsen bijdragen mogen 
ontvangen om sport- en spelmateriaal en speelgoed 
te kopen. We hebben dit jaar dus een heel groot 
aantal fietsjes kunnen vervangen. We hebben 
slacklinen mogen aanschaffen die we gedurende 
onze activiteiten maar ook op zonnige dagen, 
hebben kunnen gebruiken. 
 
Wat sportmaterialen betreft, waren we erg gelukkig 
dit jaar. Omdat het ons 20-jarig jubileum was hebben 
we extra veel cadeaus mogen ontvangen. Dit was 
heel erg fijn omdat veel van ons speelgoed aan 

vervanging toe was en omdat het aantal familiedagen en sportworkshops toe neemt. Omdat we nu 
meer eigen materiaal hebben kunnen we voordeliger en zonder te veel te hoeven plannen leuke 
activiteiten ondernemen op de pleinen wanneer het weer dit toelaat. We hebben van het Madurodam 
Kinderfonds een heel mooi voetvolley- en volleybalveld mogen aanschaffen. Hiervoor hebben we 
voldoende mankracht rondlopen rondom de pleinen zodat hier ook echt regelmatig kan worden 
geoefend. Heel erg fijn in een wijk waar sporten nog steeds ondermaats gebeurt.  
 
Vanuit het Oranjefonds hebben we onder andere een 
mooi luchtkussen voor de allerkleinsten mogen 
aanschaffen dat we bij iedere activiteit kunnen 
gebruiken of als opvulling op een drukke dag op het 
Wijkpark. Hetzelfde geldt voor de 18 meter! lange 
buikschuifbaan. Deze is alleen aangeschaft voor de 
iets oudere jongens en meiden die het uitdagend 
vinden. Kortom, alle spullen die wij in het jaar 2017 
hebben mogen aanschaffen worden al volop gebruikt! 
Zowel de kinderen als de meesters en juffen van de 
Hopjes zijn erg blij met de nieuwe spullen. De grote 
materialen schelen ook een hoop geld omdat we niet 
altijd hoeven te blijven huren!  
 
Wellicht lijkt het na al deze gulle giften wel alsof de Stichting Haagse Hopjes Transvaal meer dan 
genoeg materiaal heeft. Hoewel het zo is dat we erg veel sport- en speelgoed hebben mogen 
aanschaffen, wordt dit materiaal direct intensief gebruikt en slijt het ook erg snel ondanks dat de 
kinderen leren in de regels met respect om te gaan met de spullen. Uiteindelijk wordt al het materiaal 
door zoveel verschillende kinderen gebruikt dat er altijd behoefte blijft aan vervangend materiaal. De 
meesters van de Hopjes hebben er vaak een dagtaak aan om al het materiaal speelklaar te houden. 
Er blijft dus altijd behoefte aan vervangend en nieuw speelmateriaal. 
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Door het jaar 2017 heen - Overlast van meeuwen in Transvaal 
 
Hoewel de Stichting Haagse Hopjes Transvaal als 
hoofddoel heeft het laten ‘spelen van kinderen in een 
veilige en leerzame omgeving in ruil voor goed 
gedrag’, komt er veel meer bij kijken. Zo zijn de 
medewerkers van de Haagse Hopjes voor zowel de 
kinderen als de ouderen uit de wijk vaak een 
toegankelijk en veilig aanspreekpunt. Daarnaast 
hebben de medewerkers op de pleinen ook de 
verantwoording om de pleinen schoon en veilig te 
houden. Een doorn in het oog hierbij is vaak het 
kapotte glaswerk dat blijft liggen als ouderen ‘s 
avonds een drankje drinken en dit om welke reden 
dan ook niet in de prullenbak hebben gegooid, 
waardoor er de volgende dag niet geheel veilig kan 
worden gespeeld door de jeugd maar ook het 
materiaal steeds sneller kapotgaat, denk hierbij aan lekke bandjes etc. 

 
Een nog grotere ergernis is de meeuwenoverlast 
door het vele brood dat wordt gestrooid. Hoewel er 
na vele klachten door overlast van vooral 
meeuwen, door de gemeente Den Haag 
broodcontainers zijn geplaatst, is het nog steeds 
niet doorgedrongen tot de mensen dat er geen 
brood gestrooid mag worden. Dit omdat de beste 
diertjes de hele buurt onderpoepen en zelfs de 
Hopjescontainer hiervoor niet veilig is waardoor 
menig medewerker maar ook kinderen en ouders 
de vele vogelpoep van hun kleding moeten vegen. 
Om over de schade aan de appartementen en 
huizen nog maar te zwijgen. 
 

De broodcontainers zijn een milieubewust alternatief voor de bakkerijen en andere gelegenheden met 
brood te veel. Het wordt allemaal teruggegeven aan de aarde maar gewoon niet op een drukbezocht 
plein met vele omwonenden. Hoewel de gemeente actief actie onderneemt door mooie tekeningen en 
broodcontainers te plaatsen, gebeurt er helaas weinig met handhaving omdat het strooien blijkbaar 
gewoon toegestaan is. Dus hoewel wij het plein schoon moeten houden wordt dit ons erg lastig 
gemaakt. 
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Medewerkers Haagse Hopjes 
 

 

 
Van links naar rechts: Halima, Nazia, Lies, Jamal, Fariz, Hassan, Jeroen, Abdel, Hans, Joke, Fatima 
   Karim, Mimoun Al en Mimoun Ach. 
 
Even voorstellen: de medewerkers van de Hopjes 
 
Er zijn bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal anno 2017, 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. Sinds december 2017 hebben wij dus enkele nieuwe Stippers bij ons 
mogen voegen. Met elkaar zorgen zij bij de Hopjes dat er gedurende het hele jaar speelgoed wordt 
uitgeleend in ruil voor goed gedrag. Dit speelgoed moet uiteraard onderhouden worden en 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 navolging van de opknapbeurt van het Kaapseplein zijn in 2017 het Anna Blamanplein en het 
Joubertplantsoen gerenoveerd. Hierdoor hebben we de collega’s van die pleinen bij de andere 
Hopjespleinen moeten onderbrengen. Hierdoor konden de inventarisatie en het opknappen van 
materiaal eens heel goed aandacht krijgen. Maar uiteraard ook om de Hopjescontainer, waar het hele 
jaar door hard in gewerkt wordt, eens op te knappen. Denk daarbij aan schilderwerk en de grote 
schoonmaak. 
 
We hebben zoals u al eerder kon lezen voor de komende tijd extra handen beschikbaar gekregen. Dit 
zijn de omgestipte banen, vrijwillige medewerkers die nu tijdelijk een betaalde baan hebben bij de 
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Hopjes. Hoewel ze meerdere opleidingen krijgen en 
wij er natuurlijk hartstikke blij mee zijn, zullen ze over 
enkele jaren doorstromen naar andere banen 
waarna wij onze vrijwilligers kwijt zullen raken! Maar 
voor nu is ons team goed versterkt en zijn er 12 
mannen en vrouwen beschikbaar voor de dagelijkse 
speelgoeduitleen en al onze komende evenementen!  
 
Met de verbouwde pleinen kunnen we van het 
voorjaar 2018 weer fris en fruitig en met een breed 
team aan de slag! Er zijn in de afgelopen jaren 
eigenlijk alleen maar extra taken bijgekomen voor de 
Hopjes medewerkers en dit moest met steeds 
minder mankracht gebeuren. Nu met de extra 

handen gaan we beginnen met de projecten waar we al eerder mee wilden beginnen, zoals 
bijvoorbeeld kleine sportactiviteiten en toernooitjes. De medewerkers gaan elke week aan de slag met 
nieuwe sporten die ze van een erkende sportdocent zullen krijgen waarna ze hopelijk allemaal 
zelfstandig sportworkshops met eigen materiaal zullen kunnen opzetten. 
 
Naast de extra sport die de medewerkers gaan 
geven, is er dan ook meer tijd over om het materiaal 
goed op orde te houden. Verder kan het hele 
pasjessysteem weer eens goed uitgezocht en 
gedocumenteerd worden. Daarnaast is er met 2 
mensen op een Hopje meer tijd om ook aandacht te 
besteden aan hóé de kinderen spelen in plaats van 
enkel dát ze spelen. Dit maakt volgens ons een erg 
groot verschil. Als iemand alleen staat zal hij of zij 
vanaf de zijlijn enkel kunnen zeggen wat de kinderen 
allemaal niet mogen doen! Als er tijd en ruimte is om 
met de kinderen te spelen zal er ook uitgelegd kunnen 
worden wat ze allemaal wel kunnen en mogen 
proberen. Deze aandacht en motivatie zal voor vele 
kinderen van groot belang zijn.  
 

De nieuwe STiPpers zullen gaan assisteren op 
het Joubertplantsoen, Kaapseplein, Wijkpark 
Transvaal, Ruth Firstplein en Stellenboschplein. 
Tevens zullen zij ook ingezet worden voor 
reparaties bij de verschillende Hopjes en het 
assisteren waar nodig. Zieken en 
vakantiegangers kunnen nu goed vervangen 
worden door deze Stippers. Ook dit is met de 
extra meesters en juffen opgelost! 
 
Uiteraard wordt er gedurende het jaar ook nog 
goed overlegd tussen de meester, juffen en 
bestuur. Dit zodat alle neuzen dezelfde kant op 
staan en we eenduidige regels hebben waar alle 
kinderen zich aan dienen te houden! Verder wordt 
er uiteraard overlegd wat er nog meer verbeterd 

kan worden en zo gaan enkele van de medewerkers ook op computercursus zodat ze in de toekomst 
ook kunnen helpen bij de administratieve kant van de Hopjes. Het gaat dus goed vooruit en wij 
hebben allemaal zin in 2018!  
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STiP-banen 
 
Zoals eerder is vermeld zijn wij hartstikke blij dat we 
aan het einde van 2017, 5 bekende gezichten en een 
nieuw gezicht mochten verwelkomen in het team van 
de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. De meesten 
hebben zich al langere tijd ingezet voor de Stichting 
en de wijk maar kunnen nu tijdelijk een grotere impact 
hebben op de buurt. Het is namelijk de bedoeling dat 
ze de komende 3 jaar actief bij de Haagse Hopjes 
zullen werken en ondertussen scholing krijgen om zich 
in de toekomst wellicht ergens anders op te kunnen 
leggen. Wellicht dat ze in welzijn blijven werken of 
zelfs betrokken blijven bij de Hopjes, dit is uiteraard 
waar wij op hopen. Maar wij zijn erg blij met de extra 
handen. Uiteraard zijn wij ook hartstikke blij dat deze 
trouwe vrijwilligers nu de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. 
 

Vrijwilligers  
Vrijwilligers uit de buurt 

Aan incidentele vrijwilligers is op onze Familiedagen geen 
gebrek. Dit zijn vaak ouders vanuit verschillende culturen 
die met hun kinderen meekomen naar de Familiedagen. Er 
zijn gelukkig nog steeds 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 

ook nog enkele jongeren die ons assisteren bij onder andere de schminkactiviteiten. Wat wel duidelijk 
is, is dat wij naast onze vaste medewerkers een grote behoefte hebben aan vrijwilligers voor op de 
pleinen tijdens de speelgoeduitleen, zeker in de lente en zomermaanden. 
  
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.   
  
Vaste vrijwilligers bij de Hopjescontainers  
Dit afgelopen jaar hadden wij nog het geluk dat de vrijwilligers nog 
vrijwilligers waren. Met de komst van de STiPbanen aan het einde 
van het jaar is er wel het een en ander veranderd bij onze vaste 
vrijwilligers. Voorheen was dit een groep van 6 á 7 vrijwilligers die 
al lange tijd actief waren en precies wisten wat er allemaal 
gebeuren moest. Van deze groep van afgelopen jaar is eigenlijk 
alleen Fatima in de maand december nog als vaste vrijwilliger 
bezig. De rest is dus zoals ze dat noemen ‘omgestipt’. We kunnen 
dus wel weer vaste vrijwilligers gebruiken maar omdat de 
begeleiding hiervoor groter wordt is er wellicht een mogelijkheid 
dat we weer op zoek kunnen naar nieuwe vrijwilligers.  
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De Hopjes van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
 
 
Wijkpark Transvaal  
 
Het drukste en grootste plein van alle Hopjes is het Wijkpark 
Transvaal. Dit Hopje is ook het middelpunt van de wijk. Het 
Hopje op het Wijkpark Transvaal is dan ook gedurende het 
hele jaar open. Er zijn op het Wijkpark altijd mensen 
aanwezig. Of het zijn de jongeren die aan het sporten zijn, of 
de ouderen voor een gezellig onderonsje. Er is in ieder geval 
altijd wat te beleven op het levendige Wijkpark Transvaal.  
 

De Stichting Haagse Hopjes Transvaal heeft gedurende 
het hele jaar op doordeweekse dagen de speelgoeduitleen 
waar kinderen in ruil voor goed gedrag en met een pasje, 
gratis speelgoed kunnen lenen. Het is hier over het 
algemeen erg druk en hierdoor zijn wij blij dat we naast 
onze vaste medewerker altijd voldoende vrijwilligers 
hebben die zich willen inzetten. Hierdoor kan het Hopje 
gedurende het hele jaar open zijn. In de grote vakantie zijn 
onze vaste werknemers met hun kinderen op vakantie en 
komen er studenten van de Halo (Haagse Academie 
Lichamelijk Opvoeding) om het gat gedurende de drukke 
periode op te vangen. 

 
We hebben dit jaar op het Wijkpark Transvaal veel 
sportieve dagen en gezellige Familiedagen 
georganiseerd. Dit alles naast de vakantieactiviteiten 
die we elke woensdag in de vakantie hadden. Met als 
topdag uiteraard ons jaarlijks terugkerende 
Koningsdagfeest. Op deze dag hebben wij dit jaar ook 
de primeur van het Grootste Luchtkussen ter wereld. 
Het nieuwe kussen van Set in Motion van 20 bij 50 
meter groot is qua oppervlakte de grootste ter wereld. 
Dit was met een heuse, “Eftelingrij” ook een daverend 
succes! 
 

Ook beheren wij op het Wijkpark Transvaal een toilet 
waar de kinderen en ouders tijdens het spelen en de 
activiteiten gebruik van kunnen maken. Deze heeft 
dit jaar een opknapbeurt gekregen, omdat men door 
de vloer dreigde te zakken. Nu kan hij weer 
meerdere jaren mee. Hoewel we dit wellicht niet 
zouden moeten willen, gezien de manier waarop het 
toilet niet erg dankbaar wordt gebruikt maar eerder 
wordt misbruikt door vele bezoekers. 
 
Maar al met al is er optimaal gebruik gemaakt van 
de faciliteiten! Volgend jaar hebben wij weer het hele 
jaar door speelgoeduitleen, Koningsdag, een Grote 
Sportdag en uiteraard de vakantieactiviteiten! 
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Joubertplantsoen “de verbouwing” 
 
Voor het Joubertplantsoen was het ook hoog tijd dat het 
speelvermogen van het plein eens grondig onderhanden werd 
genomen. Nadat er in het sportveld meerdere gaten waren 
ontstaan was het niet bepaald meer veilig te noemen. Dat terwijl 
de Hopjes zich juist inzetten voor een ‘veilige’ en leerzame 
speelomgeving! Onze juffen van dit plein hebben zich tijdens de 
vergaderingen over de verbouwing, ingezet voor het optimale 
“Hopjesplein”. Doordat dit plein niet gedeeld hoeft te worden 
met bijvoorbeeld een school of andere verenigingen hadden 
voornamelijk de buurt en de Hopjes inspraak op het herinrichten 
van dit plein. 
 
We hopen dat het hele plein in het voorjaar van 2018 af zal zijn. 
Allereerst heeft de voetbalkooi die altijd erg intensief gebruikt 
wordt nu kunstgras gekregen in plaats van de ongelijke tegels 
die er lagen. Een stuk veiliger dus en nu kunnen wij hier ook 
meerdere sporten gaan aanbieden. Met de nieuwe 
ondergronden en een geheel nieuw plein zijn de Hopjes ook 
van plan om hier een Grote Sportdag te organiseren zoals we 
altijd hebben kunnen doen op het Wijkpark Transvaal. 
 

Verder wordt het bezoekadres van het Hopje ook 
aangepast. Het Hopje wordt namelijk verplaatst naar 
de overkant van het plein, tegen de doorgang van de 
woningen aan. Vanaf hier is het plein nog beter te 
overzien en blijft er meer speelruimten over voor de 
kinderen. Hoewel het een grote klus zal zijn, zal het 
zeker de moeite waard zijn. 
 
Wel is er ook bij de oplevering van dit plein te weinig 
rekening gehouden met onze activiteitendagen. Hier 
wordt bijvoorbeeld de ruimte beperkt door 
afzettingen en tuintjes. Dit is geen probleem voor het 
vaste spelen maar met grotere springkussens wordt 
dit lastig. Het is hier dus ook maar de vraag in 

hoeverre we de Familiedagen en Sportdagen als vanouds kunnen uitvoeren! 
 
 
Kaapseplein  
 
Het Kaapseplein heeft net voor het begin van 2017 een 
metamorfose ondergaan. Alle speeltoestellen zijn vernieuwd. Er 
zijn ook nieuwe features aan het plein toegevoegd zoals een 
geschilderd verkeersplein met een niet van echt te 
onderscheiden tankstation waar de kinderen hun skelters weer 
van energie kunnen voorzien. Een erg leuk bedachte 
combinatie met het speelgoed van de Hopjes. 
 
Voor de klim-, klauter- en glijtoestellen zijn er verschillende 
voorstellen gedaan en hebben de kinderen aan de hand van 
een stemsysteem met stickers voor hun favoriete ontwerp 
mogen kiezen. De gekozen speeltoestellen lenen zich ook weer 
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erg goed voor de activiteiten van de Hopjes. Zo hebben de 
jongens van de Freerun, de toestellen al vaak kunnen gebruiken 
voor meerdere van hun trucjes!  
 
Het Kaapseplein kent helaas ook zijn keerzijde, er lopen nog 
steeds mensen rond die eigenlijk niet op een speelplaats voor 
kinderen aanwezig horen te zijn. Zeker niet in de staat waarin 
deze mensen af en toe verkeren. Gelukkig houden de 
medewerkers van dit Hopje, meester Mimoun en meester Jamal, 
dit scherp in de gaten. Meester Jamal is eind 2017 ook nog eens 
omge-STiPt. Dit houdt in dat hij na vele jaren als vrijwilliger voor 
de Hopjes te hebben gewerkt, nu ook een echt contract heeft 
gekregen. Hierbij hebben wij ons team met Jamal mogen 
versterken.  
 
Verder wordt er op het Kaapseplein natuurlijk gewoon ontzettend 
veel gespeeld! Het sportveld wordt door vele jongens gebruikt, 
helaas is hier nog geen sportkracht aanwezig die de jongeren af 
en toe begeleidt. Maar gedurende de openingstijden van de 

Hopjes is het Kaapseplein altijd erg druk, ongeacht het weer! Gedurende de laatste koude 
winterdagen van dit jaar hebben de jongens en meiden het zelfs nog aangedurfd een sneeuwpop te 
maken! 
 
 
Anna Blamanplein “De verbouwing” 
 
2017 was een druk en bewogen jaar voor het Hopje op 
het Anna Blamanplein en het gehele plein zelf. Er is 
grootschalig verbouwd en het hele plein is begin 2018 
weer klaar om volledig gebruikt te worden. Ongeacht al 
deze verbouwingen hebben de Hopjes er dit jaar nog een 
erg drukke familiedag en een actieve Sportworkshop 
kunnen organiseren. De verslagen van deze activiteiten 
zijn terug te lezen op de website van de Haagse Hopjes. 
 
Na enkele jaren voorbereiding en de uiteindelijke 
uitvoering van een half jaar is het Anna Blamanplein dan 
bijna klaar en opgeknapt. Er is vooraf veel overlegd met 
de buurtbewoners, de jongeren, de school ‘het Galjoen’ 
en Meester Hassan van het Hopje op het Anna 
Blamanplein. Zo was het de bedoeling dat iedereen zijn mening en stem kon laten horen. Vanuit de 
Haagse Hopjes heeft Hassan deze vergaderingen bijgewoond. Zijn ervaring was helaas dat er met 

veel dingen rekening gehouden moest worden en dat vele 
dingen die de Hopjes graag aangepast wilden zien, niet 
altijd aangepast konden worden.  
 
Het voetbalveld is voorzien van een mooie nieuwe 
kunstgrasmat die de jongeren erg graag wilden. Dit is erg 
mooi voor de school gelegen aan het plein, zo kunnen ze 
tijdens de pauze lekker voetballen. Verder kunnen de 
jongeren uit de buurt nu ook na schooltijd sportmateriaal bij 
de Hopjes lenen en dit veld gebruiken om te voetballen, te 
hockeyen of om anderszins te sporten. Een grote aanwinst 
dus!  
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Verder is er kunstgras gelegd onder de speeltoestellen. 
Dat maakt het voor de kinderen veiliger om te spelen. 
De speeltoestellen zijn van hout gemaakt zodat ze 
goedkoop vervangen kunnen worden mochten ze het 
begeven of hier een handje bij geholpen worden. Maar 
het is een mooi omhekt stukje geworden. Waar we 
minder blij mee zijn, zijn de hekken en moestuintjes die 
rondom het Hopje zijn geplaatst. Dit neemt 
verschrikkelijk veel ruimte waardoor de materialen van 
het Hopje nu op een niet betegelde ondergrond staan. 
Verder is het moeilijk af te sluiten waardoor het materiaal 
nog scherper in de gaten gehouden moet worden. Wij 
hopen dat de tuintjes lang blijven staan maar denken er 
helaas het onze van.  
 
Tot slot nemen de hekken nu zoveel ruimte in dat wij genoodzaakt zijn om onze familiedag op het 
Anna Blamanplein voor het jaar 2018 niet door te laten gaan in verband met ruimtegebrek. Dit is 
jammer maar de andere partijen zullen alles wel hebben overwogen en dit toch als beste optie 
hebben gezien. 
 
 
Ruth Firstplein  
 
Het Ruth Firstplein is een rustig plein waar veel 
moeders met jonge kinderen komen. Het is een 
prima toevoeging naast de pleinen voor de grotere 
kinderen. Hier kan men rustig een potje voetballen in 
de panna-veldje of een potje tafeltennissen. Ook 
heeft dit pleintje, anders dan andere pleinen, poppen 
en ander speelmateriaal voor kleine kinderen. Er zijn 
genoeg zitplaatsen en ruimte voor gezinnen. Ook 
hier wordt het druk in de zomermaanden maar niets 
in vergelijking tot het Wijkpark Transvaal of het 
Joubertplantsoen. Het Ruth First Hopje is ook het 
enige Hopje waar we de afgelopen jaren geen 
activiteiten hebben ondernomen. Allereerst omdat dit 
plein hier te klein voor is maar ook omdat onze 
activiteiten niet stroken met wat de mensen in de buurt willen. Mimoun houdt dit plein erg netjes en 
met af en toe hulp van de juffen Nazia en Fatima gaat het hier altijd goed! 
 

 
Stellenboschplein 
 
Gedurende de wintermaanden gebeurt er weinig op 
het Stellenboschplein. Dit omdat er geen vast Hopje 
staat op dit plein maar we hier de Hopmobiel heen 
rijden op de dagen dat er geen Haagse Markt is. Dit 
jaar heeft de Hopmobiel gedurende de dinsdag en 
de donderdag dan ook vaak op het 
Stellenboschplein gestaan. Meester Karim was een 
van de eerste die hier ooit mee heeft gereden. Na 
een aantal jaren in de sport en in tuinbouw te 
hebben gewerkt is Meester Karim weer terug bij de 
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Hopjes. Hij is dus erg bekend met de manier van 
werken bij de Hopjes en met de Hopmobiel. Deze 
hereniging konden wij natuurlijk alleen maar 
toejuichen. Met Meester Hans samen, die eind 
2017 voor de Haagse Hopjes is komen werken, 
gaan deze twee meesters in ieder geval door met 
de dagen op het Stellenboschplein en hopelijk 
komen daar nog andere dagen op andere pleinen 
bij. Gezien er eindelijk ruimte is qua personeel 
door de extra STiPpers! 

 
Op het Stellenboschplein is de gemiddelde 
leeftijd van de kinderen iets lager maar dat wil 
niet zeggen dat er minder gesport wordt. De 
grootste acrobaten en kunstenaars van de 
Hopjes vindt je op dit plein. Het is dan ook maar 
goed dat Karim erg goed is in acrobatische 
trucjes.  
 
Helaas is de Familiedag wel letterlijk in het water 
gevallen. Dit moeten we dus in 2018 maar eens 

goed inhalen. Met een goedgevulde Hopmobiel en 2 erg enthousiaste meesters is de Hopmobiel een 
groot succes geweest afgelopen jaar! We gaan ervoor om dit volgend jaar nog meer te verbeteren! 
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Sponsors en partners 

De sponsors die in 2017 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 2017 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. 
 
Oranje Fonds 
Omdat het Oranje Fonds geen bijdrage meer schenkt aan doorlopende 
activiteiten dienen we eigenlijk bijna nooit meer aanvragen bij hen in. Op 
dit jaar na, omdat het ons jubileumjaar was. Ook dit jaar konden ze ons 
geen financiële bijdragen verlenen voor ons activiteitenplan. Maar onze 
contactpersoon bij het Oranje Fonds wilde wel graag iets 
doen in het kader van het 20-jarig jubileum. Daarom hebben we een 
mooie offerte mogen maken voor materiaal dat we nog nodig hadden 
of waar we graag in wilden investeren. Dit lijstje lag uiteraard al klaar 
en hier hebben we dankzij het Oranje Fonds heel wat van af kunnen 
strepen! Heel veel erg leuke ‘verjaardag ’s’ cadeaus! Heel fijn dat het 
Oranje fonds met ons mee heeft gedacht en namens de Stichting en 
alle 12.000 leden hartelijk dank! 
 
Het Haagse Groene Kruis Fonds 
Het Haagse Groene Kruisfonds is ook een nieuwe sponsor voor de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal. In het eerste jaar hebben ze 
ons begrotingstekort opgevangen en ook in 2017 hebben ze weer 
een behoorlijke bijdrage geleverd zodat de Stichting het hele 
activiteitenprogramma af heeft kunnen werken. Uiteraard was dit in 
ons jubileumjaar belangrijker dan ooit.   
 
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 
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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. Helaas gaat het Willem van Heckfonds 
ermee stoppen en zal 2017 het laatste jaar zijn dat de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal een bijdrage zal ontvangen. Uiteraard 
willen wij dit fonds dan ook hartelijk bedanken voor de steun die wij 
jaren hebben mogen ontvangen.  
 
Stichting Kinderzorg Den Haag/Rotterdam 
Een gloednieuwe sponsor voor de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal. Ze hebben ons in ons drukste jaar ondersteunt door een 
bijdrage te leveren aan ons Activiteitenplan 2017, ons jubileumjaar. 
We hopen vaker een beroep op Stichting Kinderzorg te kunnen 
doen. Zeker omdat we ook perfect binnen hun doelstellingen passen. 
 
VSB Fonds 
Het VSB Fonds is vroeger bij de oprichting van de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal van groot belang geweest. Ze hebben toen mede 
met andere sponsoren en de Gemeente de opstart van de Haagse 
Hopjes mogelijk gemaakt. Nu bij ons 20-jarig jubileum hebben ze 
weer een eenmalige bijdrage gedaan waar we uiteraard heel erg blij 
mee waren. Het was ook van groot belang in het afgelopen jaar 
waarin we ons 20-jarig jubileum vierden.  
 
 
Gravin van Bylandt Stichting  
De Gravin van Bylandt Stichting draagt ons al jaren een warm hart toe 
en als het uitkomt ontvangt de Stichting Haagse Hopjes Transvaal een 
bijdrage aan het activiteitenplan. We passen dan ook erg goed in het 
plaatje dat ze schetsen van de categorieën die zij ondersteunen. We 
hopen nog vele jaren gebruik te kunnen maken van de steun van de 
Gravin van Bylandt Stichting. Namens alle kinderen willen we hen 
dan ook hartelijk bedanken.  
 
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.  
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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. 
 
Jan-Huug Lobregt 
Zoals Wilhelmien, Erna en de Zusters betrok bij het welzijn van de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal, zo heeft Erna, op haar beurt, 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! Afgelopen jaar is er ook nog een kersttruienactie 
geweest bij Price Waterhouse Cooper waarbij € 200,00 is opgehaald 
voor de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. 
 
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. 
 
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 mogelijk 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. 
 
Overige Weldoeners 
 
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 
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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, ook de luchtkussens 
van de Haagse Hopjes. Zo staat het overgrote deel van de activiteiten 
al wanneer 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 opslaglocatie waar de 
spullen van beide Stichtingen opgeslagen liggen.  
 
Buurthuis Bario 
Een bekend ontmoetingspunt in 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. Ook hebben wij deel mogen uitmaken 
van de primeur in Nederland met het grootste luchtkussen ter 
wereld. Deze hebben zij sinds dit jaar in beheer en op de 
Koningsdag van de Haagse Hopjes stond deze voor het eerst in 
Nederland. 
 
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 zijn dan ook erg goed. 
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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. 
 

Bobo de Clown en Draaimolen 
Elk familiefeest zijn onze clown Bobo en de draaimolen voor de 
allerkleinsten 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. Wanneer de kinderen netjes zijn 
geschminkt, een ballonnenfiguur hebben en net in een van de 
attracties zijn geweest, spreekt de lach op hun gezicht boekdelen. 
 
Skateland Rotterdam  
De jongens van Skateland zijn al meerdere jaren op rij van vaste 
waarde op de sport- en familiedagen van de Haagse Hopjes. De 
jongens zijn met hun stuntstep parcours en BMX-fietsen altijd graag 
geziene gasten bij de activiteiten van de Hopjes. Omdat het concept 
van de Haagse Hopjes bijna uniek is moeten de meewerkende 
partijen zich vaak aanpassen aan de wensen van ons als 
organisatie. Skateland moet zich aanpassen op de grote 
hoeveelheid kinderen, verschillend in leeftijd en lengte. Waar ze 
normaal groepjes krijgen die ze kunnen begeleiden krijgen ze bij 
ons kinderen die aankomen en weer vertrekken wanneer ze willen. 
Hierop hebben ze afgelopen jaar een combinatie van steppen (voor 
de kleinere) en BMX-en (voor de ouderen) bedacht waarbij iedereen 
aan de beurt komt. Wij vinden het erg leuk wanneer partners op 
deze manier met ons meedenken. 
 
Sport op Maat 
Onze vaste sportkrachten voor onze sportactiviteiten. Jongens met 
Sportacademieachtergrond die bekend zijn met de kinderen en manier 
van werken van de Hopjes. Deze jongens en meiden helpen bij de 
algemene opbouw en afbouw van de activiteiten en begeleiden de 
sportactiviteiten waarbij de nodige sportkennis en juiste assertiviteit 
nodig is. Deze jongens zijn bekend met veel van de kinderen en 
hebben ook ervaring met de scholen uit de omgeving. Ze staan 
voornamelijk op de sportdagen maar ook bij de sportactiviteiten op de 
Familiedagen. Gedurende de vakantieperiode nemen jongens van 
Sport op Maat de taken van enkele Haagse Hopjesmedewerkers over 
op de pleinen zodat er zoveel mogelijk Hopjes open kunnen blijven 
gedurende de vakanties van vast personeel. 
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Verslagen Activiteiten  
 
 
12 april 2017 - Internationaal Kinderfeest 
Joubertplantsoen 
 
De eerste activiteit in het jubileumjaar van de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal is een feit! Omdat wij elk jaar weer staan te popelen om te 
beginnen met onze activiteiten, wachten wij niet af tot het vol zomer is. 
Omdat wij erg goed zijn in het afdwingen van goed weer kunnen wij 
dan ook al half april beginnen met buitenactiviteiten. Dit werd ook op 
het Joubertplantsoen weer bewezen. Het was fris maar omdat 
iedereen de hele winter binnen had gezeten was het tijd voor een dag 
met leuke en sportieve buitenspeel- activiteiten.  
 
Omdat enkele scholen rondom het Joubertplantsoen een vierkant 
rooster hebben was het voor de kinderen die al voor 2 uur stonden te 
wachten, een waar paradijs toen we net begonnen. Er stond nog geen 
lange rijen bij de activiteiten en ze overal alle aandacht kregen. Na 
15:00 uur liep het al snel vol en ontstonden er wel langere rijen. Maar 
er waren genoeg activiteiten voor elke leeftijdsgroep.  
 
Wat er allemaal te beleven was? Voor de allerkleinsten was er een 
draaimolen, een ballonnenclown, een schminkkraam, kinderyoga, een 
knutselclub van Buurthuis Bario. Voor de iets ouderen waren er tal van 
springkussens, hindernisbanen, een slackline clinic. Voor de nog iets 
ouderen was er de slingerbal en een groot voetbaltoernooi met mooie 
prijzen. 
 
Buurthuis Bario was met een groot team aanwezig om gezellig in de 
tent paasattributen te knutselen. Het was erg gezellig en ook erg druk. 
Al 20 jaar lang is Bario betrokken bij activiteiten van de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal. Er zijn ook enkele vrijwilligers die al deze 
tijd al mee draaien. Dat moet wel iets zeggen over hoe de 
samenwerking gaat! 
 
Bij het voetbaltoernooi kon iedereen meedoen, dus ook zonder 
bandje. We vinden dat wij de voetbalkooi niet kunnen toe-eigenen. Er 
is hier erg hard gestreden voor mooie prijzen, zo was er een prijs voor 
beste jongens, beste meiden, beste gemixte team en een 
sportiviteitsprijs. Het is leuk om te zien dat de dames steeds vaker 
mee doen en ook niet onder doen voor de jongens. Deze dames zou 
ik ook graag terugzien tijdens de Stadsspelen 2017  waar de top uit 
het damesvoetbal shows komen geven. 
 
Ook hebben we bezoek gekregen van enkele sponsors en de 
Stadsdeeldirecteur. Zij waren tevreden over de activiteiten die wij voor 
de meer dan 300 kinderen georganiseerd hadden. Ze hebben gezellig 
mee geknutseld en ook nog een portie lekkere poffertje gegeten.  
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27 april 2017 - Koningsdag Wijkpark Transvaal 
 
Vóór gisteren, waren er nog mensen die twijfelden over de invloed van 
de Haagse Hopjes op het weer. Die twijfel is nu zeker verdwenen. Het 
weer was fantastisch, de sfeer was perfect, de kinderen waren super 
en de activiteiten waren geweldig. Oftewel de Haagse Hopjes 
Koningsdag was een groot succes. Voor de 750 kinderen die een 
bandje hadden gekocht zijn er tal van activiteiten opgezet. Met als 
hoogtepunt en tevens primeur in Nederland, het grootste springkussen 
ter wereld. Met 1000 m² aan springkussen was hier meer dan genoeg 
plaats voor de 70/80 kinderen die hier per keer op gingen. Een groots 
avontuur waar van alles voor ze te ontdekken was. 
 
Daarnaast hebben we ook weer ruimschoots aan sport gedaan. De 
kinderen konden weer slacklinen, steppen/skaten, dansen en aan 
kinderyoga doen. Ook op drukkere dagen zoals deze was het leuk 
voor de kinderen om onder begeleiding van een meester of juf even 
sportieve activiteiten te ondernemen. Ook kregen velen een Haagse 
Hopjes petje voor sportieve prestaties. Zo kleurde het plein steeds 
meer en meer oranje.  
 
Ook was er weer de Brassband die het hele plein van een lekkere 
beat voorzag. Een zweefmolen voor de kleinere kinderen, vele andere 
springkussens en stormbanen. Om Koningsdag te vieren hebben vele 
kinderen ook leuke Nederlandse vlaggetjes op hun wangen 
geschminkt. Iedereen dezelfde vlaggetjes en mooie oranje gezichtjes.  
 
Kortom, Koningsdag op het Wijkpark Transvaal was een groot succes 
en we hopen dit volgend jaar weer te kunnen evenaren. Met hopelijk 
eenzelfde groep aan geweldige vrijwilligers, sportinstructeurs, 
bezoekers en kinderen! 
 
 
10 mei 2017 - Sportdag Sportmaatjes 1-3 Wijkpark 
Transvaal 
 
Sporten is belangrijk, dit vindt ook de gemeente Den Haag. Ook 
vinden veel mensen dat kinderen veel te weinig bewegen. Zeker in de 
wijken met minder sportfaciliteiten, zoals Transvaal. Maar Transvaal 
heeft op 10 mei weer eens bewezen dat de kinderen hier zeker wel 
sportief zijn! Met een heerlijk weertje kwamen er weer veel kinderen 
uit Transvaal en omliggende wijken naar het Wijkpark Transvaal, om 
deel te nemen aan de Sportdag Sportmaatjes 1-3 van de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal. 
  
Bij de Sportdagen Sportmaatjes draait alles om ‘samen bewegen’, 
sportief gedrag en uitdaging zoeken. Met tal van activiteiten hebben 
we dit op de sportdag kunnen bereiken. Er was een freerun workshop 
en een freerun show uitgevoerd door de jongens van Back2Basic 
freerunnen. Deze jongens doen al jarenlang aan deze vernieuwende 
sport. Zij gebruiken de omgeving als parcours en vinden ook hierbij 
het aspect van ‘samen sporten’ erg belangrijk. Naast dat het leuk is 
om elkaar te laten zien wat je kunt, hebben ze ook parcours met 
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meerdere kinderen tegelijk als groep afgelegd. Erg leuk hoe een 
schijnbaar individuele sport toch met zijn allen kan worden beoefend.  
 
Naast het freerunnen hebben we nog meer nieuwe activiteiten 
geïntroduceerd. Een daarvan is het handboogschieten. Deze 
workshop zal vaker terugkomen en werd opgezet en begeleid door 
(Gijs van Buel) een bekende van de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal. Er werd uiterst serieus door de kinderen gereageerd op 
deze spannende en interessante workshop. De kinderen kregen de 
absolute basis van het boogschieten aangeleerd waarbij ze met pijlen 
met een zachte dop ‘targets’ om moesten schieten. Deze workshop 
zal hopelijk met de kinderen uit de buurt mee kunnen groeien. 
Uiteraard waren ook de jongens van Skateland aanwezig met het 
altijd uitdagende BMX-parcours. De BMX-fietsjes hebben weer 
overuren mogen draaien op het Wijkpark Transvaal. Hoewel er bij de 
Haagse Hopjes ook weleens BMX-fietsjes te leen zijn geweest is het 
altijd leuker om dit onder begeleiding van een echte ‘pro’ te doen. 
Hierdoor hebben we ook de eerste sprongen van de jongens en 
meiden uit de buurt kunnen aanschouwen! 
 
De slackline-, skate- en stepworkshops hebben zichzelf vorig jaar al 
mogen bewijzen als leuke, uitdagende workshops voor de kinderen. 
Alleen ontwikkelen deze zich met de kinderen mee. Hoewel er nog 
weleens een longboard over het park gleed nadat iemand was 
gevallen, gaan de kinderen echt met sprongen vooruit. Voorbeelden 
van vooruitgang zijn het springen over een schans met een step, het 
goed insturen van een bocht bij het longboarden of het even in het 
midden van de slackline stilstaan om een klein sprongetje te maken. 
Dit zijn dingen die de meesters opvallen en ze ook zullen meenemen 
in de komende workshops. 
 
Hoewel er wordt gezegd dat voetbal bij uitstek ‘de’ sport is van 
Transvaal is een minder bekende sport tijdens de sportdag mega-
populair! Bij de hockey was het vanaf 14:00 u. tot het einde 18:00 u. 
non-stop-vol-. De hockeysticks werden direct aan de volgende 
wachtende doorgegeven en we hebben gelijk vanaf het begin een 2de 
veldje mogen maken. Van groot tot klein deed mee en de  
sportiviteit droop ervan af. De volgende keer gaan we proberen om 
hier een veld voor te creëren en wellicht eens een hockeytoernooi op 
te zetten! 

 
En tot slot waren er de volleybal- en voetvolleyworkshops. Hier 
konden de kinderen onder begeleiding van enkele meesters een potje 
(voet)volleyballen. Bij de volleybal is nog ruimte voor verbetering bij de 
kinderen maar met enkele aanpassingen aan het spel werd er 
behoorlijk goed en sportief gespeeld. Bij de voet volleyballers kwamen 
de voetballers naar voren die nu eens op een andere manier met de 
bal bezig waren en hier hopelijk ook een hoop van hebben geleerd. 
Het grootste verschil met een potje voetbal is dat je niet bij je 
tegenstander in de buurt komt waardoor de sfeer compleet anders is 
dan bij een potje voetbal. 
 
Al met al was het een zeer geslaagde dag waar er op een zeker 
moment wel een 100-tal kinderen aan het sporten was. Omdat wij 
sporten erg belangrijk vinden is de deelname aan deze activiteiten 
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vrijblijvend, hierdoor kunnen we niet precies zeggen hoeveel kinderen 
er deel hebben genomen. Maar wij schatten toch wel rond de 400 
kinderen/jongeren. Wat wij wel zeker kunnen vertellen is dat alle 
kinderen die deelnamen het erg naar hun zin hadden en zich allemaal 
erg sportief hebben gedragen! Een topdag!  
 
 
17 mei 2017 - 1ste Sportworkshop Wijkpark 
Transvaal 
 
Naast onze sportdagen organiseert de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal dit jaar weer 8 sportworkshops. Het idee achter de 
workshops is dat de kinderen bij deze activiteiten meer aandacht 
krijgen van de begeleiders. Door aanwijzingen en hulp van de 
begeleiders hopen we dat de kinderen steeds beter worden en ook 
zelf kunnen gaan oefenen. De eerste van de 8 Haagse Hopjes 
Sportworkshop zijn deze keer samengevallen met de opening van de 
Stadsspelen in Transvaal. Dit hield in dat er naast de workshops van 
de Haagse Hopjes ook nog verschillende andere sporten te 
beoefenen waren. 
 
De Stadsspelen werden geopend door Rabin S. Baldewsingh, de 
Haagse Wethouder voor sport. Wethouder Rabin wil heel Den Haag 
aan het sporten krijgen, dit vinden wij ook een heel goed idee. We 
dragen hier al een tijdje ons steentje aan bij en hopen ook in de 
toekomst het mooie Wijkpark Transvaal voor mooie 
sportevenementen te mogen gebruiken. 
 
De Haagse Hopjes Transvaal hadden voor de allerkleinsten een 
educatief speelkussentje. En voor de oudere jeugd hadden we een 
slackline workshop, een stuntstep parcours en een skateboard 
workshop. Al deze sporten hebben al enige bekendheid bij de 
jongeren. Door eens in de zoveel tijd uitleg en tips en trucks te krijgen 
van professionals worden ze hier steeds beter in. Als de jongeren 
ergens steeds beter in worden zullen ze het leuker gaan vinden. En 
als ze dan ook nog het geluk hebben bij een Hopje in de buurt te 
wonen dan kunnen ze het materiaal bijna elke dag lenen om nog beter 
te worden! Naast de activiteiten van de Hopjes waren ook nog scholen 
en verenigingen die activiteiten en workshops hadden voorbereid. Er 
waren naast onze workshops dan ook onder andere een hele leuke 
dansworkshop, rolstoelbasketbal en volleybal. Ook werd er aan 
taekwondo gedaan, getennist, gefitnest, geschaakt en lag er een grote 
stormbaan waar kinderen het tegen elkaar konden opnemen. 
 
Er kwamen vele organisaties bij elkaar, wat het natuurlijk lastig maakt 
om alles goed te communiceren. Anders dan bij evenementen van de 
Hopjes was alles onder andere iets lastiger te vinden. Er zat nog 
weinig uniformiteit in, er zijn dus nog verbeterpunten voor eventuele 
komende jaren. Voor de Hopjes- medewerkers was dit ook even 
wennen.  
 
Erg leuk was dat de kinderen een bidon konden ‘verdienen’ door aan 
een 5-tal activiteiten deel te nemen. Bij elke activiteit konden ze een 
sticker verdienen om hun stickervel vol te krijgen. Een vol stickervel 
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konden ze inleveren voor een bidon en hier konden ze gelijk een stuk 
fruit pakken om te snoepen.  
 
De voornaamste reden dat de Stadsspelen zich bij ons wilden voegen 
was waarschijnlijk het uitstekende weer dat wij bij elk van onze 
evenementen bestellen en dat was tijdens deze Sport- workshops ook 
zeker weer het geval. Het was echter zo warm dat het water niet was 
aan te slepen. Zeker voor de mensen die de hele dag in de 
brandende zon mochten staan was het even afzien. Mede door met 
de gezellige en sportieve sfeer was het een geslaagd evenement. 
 
 
24 mei 2017 - Familiedag Kaapseplein 
 
Na weer enkele activiteiten op het Wijkpark Transvaal waaronder de 
Stadsspelen, was het oudste Hopje weer aan de beurt voor een 
familiedag! Vorig jaar is hier het 20-jarig bestaan al gevierd met  
poffertjes voor de bezoekers. Maar ook dit jaar was het weer groots 
feest op het Kaapseplein. Op een erg zonnige dag hebben we voor +/- 
500 kinderen een geweldige dag georganiseerd. Met een terras voor 
de ouders, de bungeetrampoline voor de oudere jeugd en nu ook een 
klein speelparadijs voor de allerkleinsten hebben we een complete set 
met activiteiten kunnen neerzetten voor een zeer geslaagde 
familiedag. Er was een goede doorloop waardoor de kinderen alsnog 
niet superlang in de rijen hoefden te staan. Ondanks dat er geen 
poffertjes waren, was er zeker een feestelijke stemming op het plein. 
 
Naast de vaste springkussens van de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal stond er nog een groot clown luchtkussen waar de kinderen 
via touwen in moeten klimmen en de twistladder waar de kinderen 
helemaal de top moeten proberen te bereiken zonder uit evenwicht te 
raken. Hun evenwicht moesten ze ook proberen te behouden tijdens 
het oversteken van de Slackline bij deze workshop. Zo waren 
evenwicht en klimmen/klauteren de meest benutte vaardigheden van 
de kinderen van deze dag. Dit natuurlijk naast het weerstaan van de 
ongelofelijk hitte maar hier hadden onze vaste dames van de 
limonade: Ria, Will en Fatima een goede oplossing voor.  
 
Op de familiedag waren er verder de lokale jongeren die ons hielpen 
bij het schminken; Bobo die moeite had de ballonnen niet de laten 
knappen met de warmte; Peggy die onze workshop kinderyoga gaf; 
een draaimolen voor de allerkleinsten en een groot aantal 
kraamactiviteiten voor ieder kind!  
 
 
31 mei 2017 - 2de Sportworkshop Joubertplantsoen  
 
Lekker weer, gezellige sfeer, uitdaging, actief en sportief gedrag. Dat 
is een beetje wat een sportworkshop bij de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal inhoudt. Op een zonnige woensdagmiddag op het 
Joubertplantsoen heeft de Stichting Haagse Hopjes Transvaal weer 
een sportieve middag georganiseerd voor de jeugd uit de buurt. Er 
was een goede doorloop aan kinderen en hierdoor kon iedereen 
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zonder te lang te wachten, onder andere deelnemen aan een 
stuntstep workshop. Ingepakt in bescherming kregen ze een stuntstep 
om een uitdagend parcours af te leggen. Ze kregen hierbij 
professionele tips en trucks waarmee ze steeds moeilijkere stunts 
konden uitvoeren. Op een enkele valpartij na hebben de kinderen 
mooi kunnen laten zien wat ze allemaal al konden en aan het einde 
van de dag konden ze het allemaal nóg beter! 
 
Verder konden de kinderen deelnemen aan een slackline workshop 
waarbij er ook werd gevarieerd in moeilijkheid voor de verschillende 
kinderen. Er waren hoge stukken die samen met de meester of juf 
werden overbrugd. Maar er waren ook lagere stukken die de kinderen 
al helemaal zelf konden of met behulp van een vriendje of 
vriendinnetje. Sommige kinderen waren al zo goed dat er trucks  
gedaan konden worden zoals het hurken, op een been staan of zelfs 
al springen in het midden van de slackline. Iedereen wordt in ieder 
geval een stuk beter en zelf de ouders herkennen de activiteit  
al! 
 
Uiteraard werd er gedurende deze erg warme dag door de Stichting 
limonade geschonken en werd er een lekker muziekje gedraaid 
waarop de kinderen konden dansen. Wij kijken nu al uit naar de 
volgende sportdag op het Wijkpark en de daaropvolgende 
sportworkshop op het Kaapseplein! 
 
 
7 juni 2017 - Sportdag Sportmaatjes 2-3 Wijkpark 
Transvaal  
 
Na enkele dagen van heet zomers weer, dachten wij onze nieuwe 
buikschuifbaan een keer te kunnen uitzetten. Maar de 
weersvoorspelling voor woensdag 7 juni was helaas niet zo goed. 
Noodgedwongen hebben we de buikschuifbaan dan ook in de loods 
laten liggen. Maar ondanks de mindere voorspellingen hebben we alle 
veilige onderdelen van de sportdag wel door laten gaan. En dat was 
een succes! 
 
De dag bestond uit verschillende workshops die al vaker zijn 
gehouden bij de Haagse Hopjes. Dit waren hockey, volleybal, 
voetvolleybal, steppen en longboarden, BMX-parcours, slackline en de 
hindernisbaan. Het voordeel van het laten terugkomen van workshops 
is dat voor veel kinderen duidelijk is wat er mag en kan. De kinderen 
die dit al kennen delen dit met hun vriendjes en medespelers. 
 
Ook kan je per workshop zien dat kinderen hier steeds beter in 
worden en met de aandachtspunten van de begeleiders aan de slag 
gaan. Op de Haagse Hopjes zal je alle kinderen de hockey- 
stick op de juiste manier met 2 handen zien vasthouden, ook zal de 
stick niet hoger dan de knieën komen. Bij volleybal proberen de 
kinderen de bal in 3 keer over te spelen naar de andere kant van het 
net te krijgen en bij de slackline staan kinderen elkaar vanaf de kant te 
coachen en te helpen.  
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Naast het feit dat kinderen de bedoeling van de spelen beter snappen 
en sportief beter worden is het ook leuk om te zien dat ze dit hierdoor 
ook steeds leuker gaan vinden. Na afgelopen jaar veel met rollersport 
te hebben gedaan zien we dat de kinderen het steeds leuker vinden 
om deel te nemen aan step-, longboard en BMX-activiteiten. Deze 
zullen we dan ook blijven organiseren op onze activiteitendagen! 
 
Gisteren was weer een gemoedelijke dag met een groot aantal 
sportieve kinderen die ondanks de slechte weersvoorspellingen toch 
enthousiast naar buiten kwamen om weer eens goed te sporten op  
de 2de Haagse Hopjes sportdag, sportmaatjes 2-3. 
 
 
14 juni 2017 - 3de Sportworkshop Kaapseplein  
 
Op 14 juni was het officiële buitenspeeldag 2017. Hoe vaak de vraag 
wel niet is gesteld of de Stichting Haagse Hopjes Transvaal iets 
speciaals ging doen met de buitenspeeldag. Helaas is het  
antwoord daarop elke keer ‘nee’ geweest. Dit omdat de Stichting elke 
dag speciaal aandacht heeft voor buitenspelen, met iedere woensdag 
in de zomer sportworkshop, sportdagen of familiedagen. Dan in de 
zomervakantie nog eens extra activiteiten op de woensdag. Voor ons 
was het dan ook een hele ‘gewone speciale’ dag voor de buiten 
spelende kinderen. Met onze 3de sportworkshop, deze keer op het 
Kaapseplein. Er waren verschillende Workshops met professionele 
begeleiding met voor elk kind uitdagingen. 
 
Er zijn 3 verschillende sporten aan bod gekomen. Een van de 
workshops die werd gegeven was een volleybal workshop waarbij 
gevarieerd werd met verschillende spelletjes voor de verschillende  
niveaus. Het waren vooral de kinderen onder de 12 jaar oud die dit 
erg leuk vonden en vandaar dat er voornamelijk eenvoudigere 
spelletjes worden uitgevoerd waarbij de bal mocht worden gevangen.  
Voor de iets oudere kinderen was het leuk om te proberen de bal in 3 
keer over het net bij de tegenstanders te krijgen. En wanneer er 
gemengde groepen waren probeerden de oudere kinderen de  
jongeren te helpen. Wellicht komt er ooit nog een volleybaltoernooitje 
op het Wijkpark Transvaal. Dan was er nog een voetvolley workshop 
waarbij de kinderen met een stuiter tussendoor de bal bij de  
tegenstanders moesten krijgen. In principe is het spelletje hetzelfde 
als bij volleybal. Met 2 teams tegenover elkaar waarbij de bal bij de 
tegenstander in het veld moet komen. Vooral de oudere jeugd vindt dit 
erg leuk omdat het uitdagend is en weer eens wat anders dan een 
standaard potje voetbal. Ook kom je niet bij elkaar in het veld en is het 
dus veel minder fysiek. 
 
Tot slot waren er de jongens van Back2Basic die een erg leuke 
freerunning workshop hadden opgezet. Ze maakten hierbij vooral 
gebruik van de materialen die aanwezig waren op het plein. Zo zou 
het zomaar kunnen zijn dat de kinderen op het moment van schrijven 
zelfstandig aan het oefenen zijn. Er was grote animo voor de 
freerunning workshop en op het hoogtepunt zaten er zeker 30 
kinderen aandachtig te luisteren naar de aandachtpunten die de 
meesters gaven. De baantjes werden voor elk kind zo uitdagend 
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mogelijk gemaakt en na enkele spannende parcourtjes werd er met de 
jongens en meiden afgesloten met een echte muur/boom salto. Hierbij 
moesten de kinderen tegen de boom, ze grepen de armen van de 
meesters en liepen omhoog tot ze konden afzetten en een salto 
achterover konden maken! Wauw! 
 
Naast al deze sporten in het erg warme weer was er tijd voor 
verkoeling met Meester Mimoun die af en toe met de waterslang rond 
spoot en de juffen Ria en Wil die lekker een glaasje limonade of  
water hadden koud staan voor iedereen die kwam buiten spelen! Tot 
volgende week op onze volgende buitenspeeldag. 
 
 
21 juni 2017 - Familiedag Anna Blamanplein 

 
Warm, warmer, warmst, de laatste geeft een beetje de Familiedag op 
het Anna Blamanplein weer. Het was erg warm maar toch nog gezellig 
druk! Met ongeveer 500 kinderen en evenveel ouders die gedurende 
de dag hebben genoten van de activiteiten op het plein. Er was extra 
water ingeslagen en ook lekker gesproeid om iedereen gekoeld te 
houden. En omdat iedereen al om 12:00u stond te popelen om te 
kunnen beginnen zijn we iets eerder begonnen met de 
bandjesverkoop en de activiteiten. Er stonden voor alle vrijwilligers 
parasols om iedereen een beetje in de schaduw te houden. Voor de 
kinderen leek de hitte er minder toe te doen. Zij renden vrolijk van 
springkussen, naar de volgende activiteit. Er stonden naast enkele 
springkussens van de Hopjes meerdere activiteiten van Set in Motion. 
Dit waren de Sweeper waar de kinderen zo lang mogelijk moeten 
blijven staan zonder van het kussen gestoot te worden door de 
ronddraaiende armen. De klimmuur waar de kinderen met een klimtuig 
de 9 meter hoge toren konden bedwingen. En tot slot de 
bungeetrampoline waar de kinderen meters hoge salto’s konden 
maken.  
 
Ook werd er weer gesport met de bekende jongens bij de Hopjes. Er 
was een slackline workshop waar iedereen van groot tot klein een 
poging heeft gewaagd om op de line in evenwicht te blijven of  
zelfs in het midden een beetje aan het springen waren. En er was een 
voetbaltoernooi waar de jongens en meiden zich met een team van 4 
personen konden inschrijven. Zo wordt het nieuwe  
kunstgrasveld, aangelegd door de gemeente, wederom erg goed 
gebruikt. Het veld heeft zelfs een net over de kooi waardoor de bal 
eigenlijk nooit hoeft te worden gehaald. De winnaars van het toernooi 
waren uiteindelijk de jongens van Bayern. 
 
Die dag was het ook internationale Yogadag. Hiervoor heeft onze 
vaste kinderyoga-instructrice de Egyptische zonnegroet gedaan met 
de kinderen op het plein. De tent waar de yoga in gegeven wordt  
was ook erg warm maar dit weerhield de kinderen er niet van om even 
deel te nemen. Verder waren er vele vaste activiteiten van de Hopjes 
waaronder de kraamactiviteiten die altijd een succes blijven.  
Een minpuntje aan deze dag is dat het Anna Blamanplein minder 
schoon wordt gehouden. Als de kinderen op hun blote voeten lopen er 
meerdere ongelukjes zijn geweest met scherpe voorwerpen.  
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De meesten hiervan zijn direct opgelost maar wij gaan ons er toch 
weer hard voor maken om het plein gezamenlijk schoon te houden. 
Het is jammer dat het gevaarlijk is voor de kinderen om op blote 
voeten te lopen. 
 
 
28 juni 2017 - 4de Sportworkshop Wijkpark 
Transvaal  

 
In dit jubileumjaar van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal is de 
Stichting zelf ook verwend. Zo heeft de Stichting van het Oranjefonds 
onder andere een buikglijbaan mogen aanschaffen. Met het hete weer 
van de afgelopen weken hadden wij eindelijk een plekje op onze 
Sportworkshops om deze te gebruiken. Helaas was het weer op deze 
eerste dag van de buikglijbaan niet zo lekker als het geweest is. Maar 
dit weerhield de kinderen er uiteraard niet van om te proberen nu al 
records te vestigen op de baan. De buikglijbaan was in ieder geval 
een groot succes. Als het weer meezit gaan we deze gedurende de 
vakantie heel vaak gebruiken! 
 
Verder hebben we een workshop boogschieten gegeven voor de iets 
oudere kinderen (12+). Hierbij werd de basis van het boogschieten 
uitgelegd en kon er met stompe pijlen op targets, variërend van 
afstand, worden gemikt. Omdat het niet de allereerste keer was dat 
we boogschieten hebben behandeld wisten vele kinderen al waar ze 
op moesten letten en wat de belangrijkste regels waren. Dit legden ze 
dan ook aan elkaar uit en hierdoor liep het allemaal erg soepel door. 
We gaan dit in de vakantie nog vaker oefenen en wellicht kunnen we 
ooit een heus Robin Hood toernooi houden op het Wijkpark Transvaal. 
 
Tot slot was er nog een workshop Freerunnen van de jongens van 
Back2Basics. Deze jongens uit Amsterdam, behorend tot de top 3 
beste Nederlandse Freerunners, verzorgen workshops op niveau van 
de kinderen. Hiervoor worden er obstakels van steigers opgezet maar 
ook gebruiken de jongens ‘natuurlijke’ obstakels die al in het wijkpark 
Transvaal aanwezig zijn. Er worden verschillende parcours afgelegd, 
meerdere tricks aangeleerd en uiteraard werd er ook weer afgesloten 
met een ‘muursalto’ waarvoor de kinderen direct komen aangerend. 
Hierbij haken ze in bij de meesters en lopen ze met een kleine 
aanloop tegen de muur/obstakel waarna ze hun benen over zich heen 
schoppen en zich klein maken. Leuk als de kinderen dit ooit nog 
zelfstandig of met hulp van elkaar zouden kunnen. 
 
Verder is het helaas ook op het Wijkpark Transvaal nog zo dat de 
kinderen graag op hun blote voeten willen rondlopen. Je zou 
verwachten dat dit op speel/sport terreinen zou moeten kunnen maar 
helaas is dit niet het geval. Ook al is er met behulp van de kinderen 
vooraf aan de sportworkshop nog grondig schoongemaakt, het lukt 
ons niet om het hele terrein schoon en glasvrij te krijgen. Naar 
aanleiding van klachten van ons betreffende de hoeveelheid glas op 
onze pleinen heeft de gemeente gelukkig toegezegd dat de pleinen 
volgens afspraak elke maand machinaal zullen worden  
schoongeveegd. Erg goed nieuws natuurlijk. 
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17 juli 2017 – 18 augustus 2017 - Openhouden 
Haagse Hopjes  

 
Elk jaar zijn er gedurende de vakantieperiode vele medewerkers en 
vrijwilligers van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal op vakantie. 
Zoals elk jaar doet de Stichting haar best om dit gat zo goed mogelijk 
op te vullen. Dit jaar hebben we meester Gijs en meester Ben bereid 
gevonden om gedurende deze periode, van 17 juli tot en met 18 
augustus de Hopjes zoveel mogelijk open te houden. De Hopjes zijn 
in de vakantie open van 13:00u tot 19:00u. Tegelijkertijd konden ze 
assisteren bij de heel erg drukke vakantieactiviteiten. Het was voor de 
kinderen en voor de Haagse Hopjes een genot om ze er de vakantie 
bij de hebben. Uiteraard is dit dan ook goed afgesloten met een 
gezellig etentje op ‘kantoor’. 

 
Gijs en Ben studeren aan de Halo en zijn bijna afgestudeerde 
sportdocenten. Het was goed te merken aan de manier waarop ze 
met de kinderen omgaan. De namen van een groot deel van de 
kinderen zat er snel in en zo konden vele kinderen bij naam worden 
aangesproken. Uiteraard kunnen ze niet alle duizenden kinderen die 
op het Wijkpark langskomen uit hun hoofd leren. Maar de opvallende 
en vaker terugkomende kinderen konden makkelijk worden 
aangesproken. Dit was niet alleen handig om de ‘stoute’ kinderen aan 
te spreken maar ook om de jonge tolken te roepen om het een en 
ander uit het buitenlands te vertalen. Dit is vooral in de vakantie hard 
nodig met zoveel verschillende nationaliteiten. Maar uiteraard 
bevordert dit ook de band tussen de meesters en spelende kinderen. 

 
Hoewel het erg druk is geweest tijdens de vakantieperiode hebben de 
jongens de regels van de Haagse Hopjes goed nageleefd. Dat dit erg 
lastig is blijkt elk jaar opnieuw. In de vakantieperiode komen er vele 
mensen nieuw in de wijk of ze komen tijdelijk op vakantie. Voor deze 
mensen, die vaak geen Nederlands spreken/schrijven, zijn de Hopjes 
een compleet nieuw concept. Het is dan ook niet altijd duidelijk voor 
hen onder welke voorwaarden er geleend mag worden. Maar met 
engelengeduld en vastberadenheid hebben Gijs en Ben dit weten op 
te lossen om er voor de kinderen een erg leuke vakantie van te 
maken. 

 
Op de enkele dagen dat het iets minder druk was hebben deze 
studenten het kapotte speelgoed onder handen genomen. Het gaat 
hierbij voornamelijk om kapotgereden bandjes, die stuk gaan door de 
verdwaalde stukken glas op het Wijkpark. Maar er zijn ook grotere 
reparaties zoals het vervangen van kettingen op de skelters of 
rollertjes op de stuntsteps. Zo heeft dit de Stichting Haagse Hopjes 
een hoop reparatiekosten gescheeld. Helaas konden de jongens het 
vloertje van het buitentoilet niet repareren en hebben we hiervoor 
specialisten in moeten huren. Het ziet er nu wel weer spic en span uit!  
 
Naast, het opvoeden van de jongeren, het uitlenen van speelgoed en 
het repareren en schoonhouden van het sport- en spelmateriaal van 
de Hopjes, hebben de jongens ook nog kunnen assisteren bij de 
vakantieactiviteiten op de woensdagmiddagen op het Wijkpark 
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Transvaal. Meesters Gijs en Ben hebben tijdens de activiteiten veelal 
de sportworkshops begeleid. Dit sloeg erg aan want de kinderen 
kenden de meesters al goed. Uiteraard is dit bevorderlijk voor de 
deelname van de kinderen. Ook is er minder tijd nodig voor 
omgangsregels en kan er veel en actief worden gesport. Naast de 
sportworkshops hebben we dit jaar ook vele wateractiviteiten gehad. 
Anders dan voorgaande jaren hadden we dit jaar dan ook minder last 
van vervelende jongeren met de waterballonnen. Dit komt volgens ons 
mede omdat de activiteiten beter aanslaan bij deze jongeren die 
anders buiten de boot zouden vallen. 

 
Na deze intensieve weken was het helaas alweer tijd voor afscheid. 
Dit jaar hebben enkele van de vrijwilligers de moeite genomen om 
heerlijk te koken voor de meesters en andere vrijwilligers. Dit was  
uiteraard een erg gezellig etentje en hier moet maar een traditie van 
worden gemaakt. 
 
 
5 juli 2017 - 5de Sportworkshop Stellenboschplein  
 
Het Stellenboschplein, ook wel het Lidl- of het Hopmobielplein 
genoemd, was woensdag 5 juli 2017 weer aan de beurt voor 
meerdere sportworkshops van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. 
Met dit heerlijke weertje zijn er weer enkele, voor de kinderen 
bekende, workshops gegeven. Ditmaal hadden we de jongens van 
Skateland staan met een uitgebreide stepworkshop. De uitleg voor de 
jongens wordt steeds korter omdat de meeste kinderen precies weten 
waar ze bij het steppen op moeten letten. Uiteraard zijn er enkele 
valpartijen geweest maar over het algemeen ligt het niveau van de 
steppers in Transvaal lekker hoog! 
 
Ook was er weer een slackline workshop. Een workshop die ook 
prima op een plein met alleen maar stenen kan. Als je dan ook maar 
kleine valmatjes bij je hebt! De kinderen krijgen steeds meer door dat 
ze met de lijn mee moeten bewegen en er werd dan ook voornamelijk 
geoefend op het ‘mee bouncen’. Want als de lijn helemaal strak staat 
en je erop probeert te lopen dan wil deze graag wiebelen. Als de lijn 
op en neer gaat is dit veel minder het geval. Na deze tips van de 
meesters ging het bij sommige jongens en meiden nog soepeler.  
 
Dan was er nog de hockey workshop. Hoe vaker deze gegeven wordt 
hoe meer kinderen erop af lijken te komen. Er wordt op leuke wijze 
samen gespeeld tussen de jongsten en de wat oudere kinderen. Het 
lijkt af en toe wel erg op een potje voetbal waarbij iedereen achter de 
bal aan rent maar er komen ook steeds meer kinderen die goede 
controle over de bal hebben en er leuke actie mee maken of erg goed 
samenspelen. Met dit warme weer was het wel van belang dat er 
tijdens het hockeyen goed werd gedronken. En tot slot moesten we de 
buikschuifbaan, die wij op de vorige sportworkshop hadden gebruikt 
nog goed drogen zodat deze zo lang mogelijk mee kan. Uiteraard was 
er geen betere manier dan deze uit te leggen in het zonnetje en droog 
te laten springen door een stel enthousiaste kinderen. Zonder water 
lijkt deze buikschuifbaan erg op een tumblingbaan waar de kinderen 
al springend en kunstjes makend, overheen kunnen. Zo werden er 
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wedstrijdjes hoogspringen gedaan maar er werden ook salto’s 
gesprongen en radslagen gemaakt. Voortaan zal deze baan dus vaker 
meerdere doeleinden hebben! 
 
De dames van de limonade en de kleinere spelletjes hebben het ook 
druk gehad. Daar waar Halima en Halima het druk hadden met 4-op-
een-rij en dammen met de kinderen hadden Wil en Ria het druk met 
het uitschenken van limonade en het verzamelen van de lege 
bekertjes. Ook dit is iets wat steeds beter gaat, de limonadebekertjes 
eindigen zo goed als allemaal bij het afval en er verdwijnt steeds 
minder op de grond. 
 
Helaas hebben we ook op dit plein weer moeten constateren dat er 
meer glas lag dan je zou wensen op een speelterrein voor kinderen. 
Vooral de groenvoorziening in het midden was nauwelijks meer groen. 
Zowel voor als na de sportworkshops hebben de medewerkers van de 
Hopjes het plein schoon proberen te maken. Aan het einde zijn ze nog 
goed geholpen door enkele van de spelende meiden en hebben we 
het plein weer eens schoner achter gelaten dan we  
het hadden gevonden. 
 
 
12 juli 2017 - 1ste Vakantieactiviteit Wijkpark 
Transvaal 
 
Hoera! De zomervakantie is weer begonnen! Ook dit jaar heeft de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal het weer voor elkaar gekregen om 
een mooi vakantieprogramma op te zetten. Het programma zit weer 
bordenvol sport, interactieve spellen en gewoon erg leuke activiteiten. 
Ondanks dat er weer bezuinigd moest worden zijn er toch weer leuke 
activiteiten voor de jongeren uit Transvaal, Schilderswijk en 
omliggende wijken. Deze activiteiten zijn vooral bedoeld voor de 
kinderen/jongeren die niet met vakantie kunnen/gaan maar uiteraard 
is iedereen welkom. Voor een bijdrage van € 1,00 kunnen ze 
meedoen aan alle activiteiten en hebben ze een hele 
woensdagmiddag lang plezier.  

 
Hoewel de weersvoorspelling er bepaald niet goed uitzag en er veel 
regen en wind voorspeld was, waren de jongens en meiden van de 
Hopjes al op tijd aan het opbouwen. Daarnaast was het een extra 
speciale dag omdat de voorzitter van de Haagse Hopjes: Joke van 
den Boomen, 72 jaar werd. Dit hebben we uiteraard met zijn allen met 
een taart en een verjaardagsliedje gevierd. Hierna klaarde het weer 
ook lekker op en konden we om 14:00 uur stipt beginnen met de 
activiteiten. 

 
Er waren weer verschillende springkussens voor kinderen van 
verschillende leeftijden. Daarnaast konden de kinderen de bekende 9 
meter hoge klimmuur bedwingen. Ze konden zich uitleven op de BMX-
fietsjes maar ook verder oefenen op de slackline of bij de boogschiet 
workshop. Ook konden ze spelletjes doen met de juffen en 
balloncreaties laten maken door Bobo. Kortom er was weer genoeg 
te doen voor de +/- 300 kinderen die zich ondanks de 
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weersvoorspellingen naar buiten hadden gewaagd. Uiteindelijk 
hebben we gedurende de middag weinig druppels gehad en zelfs het 
zonnetje is af en toe door gebroken.  

 
De jongens van Skateland, van het steppen en BMX-fietsen zijn 
ondertussen al bekenden op de speelpleinen van de Hopjes in 
Transvaal. Het is zelfs zo dat ze de uitleg al bijna niet meer zelf 
hoeven te geven. Er is altijd wel een ‘expert’ onder de kinderen die het 
al meerdere malen hebben geoefend en zodoende de uitleg maar wat 
graag aan de andere kinderen geeft. Dit scheelt voor de meesters, 
omdat ze de uitleg niet tot in den treure hoeven uit te leggen. Maar het 
is ook erg goed dat de kinderen elkaar hierna ook kunnen coachen. 
Kortom het was een minder drukke dag in verband met het weer maar 
zeker niet minder geslaagd! 
 
 
19 juli 2017 - 2de Vakantieactiviteit Wijkpark 
Transvaal 
 
Vorige week was het nog lekker rustig in verband met een 
regenachtige weersvoorspelling. Daarom wilden we het deze week 
natuurlijk wel iets drukker hebben. Maar zelfs de mensen van de 
gemeente, die over het algemeen optimistisch zijn, voorspelden een 
regenachtige dag! Maar…. het bleek weer ouderwets lekker Haagse 
Hopjes weer te worden en de 2de vakantieactiviteit werd volop 
bezocht. Met meer dan 650 kinderen over de hele dag was het een 
gezellige en drukke dag! We kunnen alleen maar hopen dat de 
komende woensdagen op eenzelfde manier verlopen! 
 
Voor de grotere jongeren was er een grote waterglijbaan en een 
voetvolleyveld. Voor de allerkleinsten was er een springkussen waar 
ze van alles konden ontdekken, ook was er een draaimolen en een 
ballonnenclown. Verder was er sport in de vorm van levend 
tafelvoetbal, een slackline workshop, een voetvolleyworkshop, een 
step- en BMX-workshop en een klimtoren. Dan waren er ook nog, 
voor de kinderen van alle leeftijden, verschillende springkussens en 
ook nog een kinderyoga workshop. Kortom meer dan genoeg te doen 
voor de kinderen die van heinde en verre komen om tijdens de 
vakantieperiode in eigen land een erg leuke en sportieve dag te 
beleven! 
 
De waterglijbaan was voor vele een attractie waar ze alweer bijna een 
jaar op hebben moeten wachten. Maar het wachten was het waard! 
De jongens en meiden gingen er vol enthousiasme op af en sloten 
direct weer aan in de lange rij van enthousiaste kinderen! Het was ook 
precies de warmste dag op het Wijkpark tot nu toe. Een erg geslaagde 
combinatie dus. Er komen steeds nieuwe kinderen op de activiteiten 
af. Deze zijn nog niet gewend aan de regels en de manier waarop de 
activiteiten van de Hopjes worden georganiseerd. Gelukkig voor ons, 
zijn er veel enthousiaste kinderen die dit aan de nieuwe kinderen 
uitleggen. Zo worden de regels steeds beter nageleefd en blijft het 
plein steeds schoner en verlopen de activiteiten nog steeds harstikke 
ordelijk. 
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Kinderen dienen vooraf aan het evenement een polsbandje te kopen 
waarmee ze zo vaak in alle attracties kunnen als ze zelf willen. De 
bijdrage van de kinderen van € 1,00 dekt uiteraard de kosten van het 
evenement niet maar wij vinden het van belang dat er een eigen 
bijdrage is. Deze eigen bijdrage leert de kinderen en ook de ouders 
dat niet alles vanzelfsprekend is. Uiteraard vinden wij voor de kinderen 
die deze bijdrage niet kunnen betalen of hun ouders niet bij zich 
hebben voor een passende oplossing. 
 
 
26 juli 2017 - 3de Vakantieactiviteit Wijkpark 
Transvaal 

 
Tot dit jaar heeft de Stichting Haagse Hopjes Transvaal de 
vakantieactiviteiten altijd op de vrijdag georganiseerd. Dit jaar hebben 
we dit verplaatst naar de woensdagmiddag. Dit is gebeurd in verband 
met de structuur die dit voor de kinderen biedt, gedurende het jaar 
organiseren wij onze activiteiten immers ook altijd op de 
woensdagmiddag. Zo is er gedurende de lente en zomer bijna elke 
woensdagmiddag wel ergens op een van de Hopjespleinen iets te 
doen. Voor de vaste bezoekers was dit wellicht even omschakelen. 
Maar gisteren bleek dat zo goed als iedereen nu aan de woensdag 
gewend is. Het was dan ook ouderwets druk bij de 3de 
vakantieactiviteit van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Met 
meer dan 1000 kinderen die kwamen spelen/sporten en hun ouders 
meenamen, was het een gezellige drukte! 
 
Ook zat het weer (uiteraard) mee en hierdoor hebben we onze eigen 
buikschuifbaan opnieuw op kunnen zetten! Dit was onder de oudere 
kinderen een groot succes! De jongens en meisjes die zich voor de 
springkussens te oud voelen hebben zich op de buikschuifbaan, de 
sweeper en op het BMX-parcours kunnen uitleven! Kortom voor op de 
warme dagen is de buikschuifbaan een mooie uitkomst om alle 
kinderen/jongeren uit de wijk bij de Haagse Hopjes te betrekken. Bij 
het BMX-parcours hebben de jongens van Skateland speciaal een 
combinatie gemaakt van BMX-fietsen en steppen. Uiteraard wil ieder 
kind wel over het uitdagende parcours van Skateland heen maar je 
moet minimaal 1.20 meter zijn voor de BMX-fietsen. Daarom werd er 
afgewisseld tussen steps en BMX-fietsen waardoor kinderen van alle 
lengten deel konden nemen! 
 
Verder hadden we meerdere springkussens waarop de kinderen zich 
konden uitleven. Er waren dancepads waarop de kinderen het tegen 
elkaar en de meester konden opnemen en hun beste danspasjes 
konden laten zien! Dan was er ook nog de sweeper opgezet waarbij 
de kinderen over een ronddraaiende balk heen moeten springen om 
er niet te worden afgeslingerd. Erg sportief natuurlijk en leuk om ook 
het evenwicht te oefenen. Verder werd er gesport bij Gijs. Meester 
Gijs bemand ook tijdelijk het Hopje en is hierdoor een bekend gezicht. 
Dit heeft ertoe geleid dat er constant een rij stond bij het volleybalveld! 
Leuk om te zien dat iedereen hier ook goed met elkaar samen kan 
spelen. Dan was er de kinderyoga die een prominent plaatsje had bij 
bandjesverkoop waardoor het er nog niet eerder zo druk was geweest.  
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Voor de allerkleinsten was er een apart speelparadijs en ook nog een 
draaimolen waar erg veel belangstelling voor was. Uiteraard waren er 
ook kleinere kinderen die geprobeerd hebben de buikschuifbaan te 
trotseren, met succes! Maar bij de activiteiten speciaal voor de 
kleinsten kunnen ze in veiligheid met hun leeftijdsgenootjes uit de 
buurt spelen. Hoewel, uit de buurt, er komen steeds meer mensen van 
buiten de wijk en dit zorgt voor nog meer diversiteit. Diversiteit waar 
de Stichting erg trots op is! Iedereen is welkom en hier blijkt ook dat 
dit prima kan werken! De enthousiaste kinderen en tevreden ouders 
geven hier ook blijk van en dit is waarvoor we het uiteraard doen! 
Juffrouw Nel, onze vaste sjoeljuffrouw was ook weer van de partij! Nel 
is vorige week 85 jaar oud geworden en ze vindt het nog steeds 
geweldig om met de jeugd de alom bekende spelletjes te spelen. 
Zowel sjoel als 4-op-een-rij kunnen de kinderen bij haar spelen. En of 
het nu een drukke of minder drukke dag is, de kinderen zitten in de rij 
voor deze leuke spelletjes! Ook voor de kinderen die zich niet in het 
zweet willen werken wil de Haagse Hopjes er zijn. Uiteraard is het ook 
leuk om te zien dat bij de activiteiten niet alleen verschillende culturen 
samen komen maar ook verschillende leeftijden!  
 
 
2 augustus 2017 - 4de Vakantieactiviteit Wijkpark 
Transvaal 
 
Het was weer een geslaagde dag bij de 4de vakantieactiviteit van de 
Haagse Hopjes! We hebben weer meer dan 1000 kinderen vermaakt 
en laten sporten! Het wordt dus steeds drukker op de activiteiten. Dus 
ook de wachtrijen worden langer. Dit is zeker bij de populairdere 
activiteiten het geval! Dat er langere rijen staan is natuurlijk helemaal 
niet vreemd. Een hele middag plezier voor maar € 1,00, waar vind je 
dat nog? 
 
We zijn nu over de helft van onze vakantieactiviteiten. Halverwege de 
vakantie zijn we gewisseld van de jongens van Skateland naar de 
Freerun jongens van Back2Basics. Deze jongens houden zich bezig 
met de vernieuwende sport Freerunnen. Ze leggen uitdagende 
parcours af over verschillende obstakels. Ter afsluiting hebben ze hun 
eigen trademark waarbij ze de jongens en meiden helpen bij het 
maken van een backflip tegen een obstakel aan! Erg uitdagend voor 
de sportiefste kinderen! 
 
Er was ook een levend tafelvoetbalspel waarbij de kinderen weer eens 
op een andere manier naar voetbal kunnen kijken! In plaats van 
zoveel mogelijk medespelers te passeren moet je hierbij erg goed 
samenspelen met je teamgenoten. Je kunt namelijk enkel naar links of 
naar recht lopen. Het valt op dat er steeds meer meiden actief aan de 
voetbal-activiteiten deelnemen. Wellicht dat dit te maken heeft met het 
EK voor dames in Nederland, of met de groep meiden die elke 
dinsdag op het Wijkpark Transvaal oefent. Hoe dan ook, erg leuk om 
alle diverse kinderen met elkaar te zien spelen! Een andere populaire 
activiteit was de grote stormbaan met de megaballen! Hierbij deden 
de kinderen wedstrijdjes tegen elkaar waarbij ze zo snel mogelijk over 
de hindernisbaan heen moesten rennen 
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De standaard springkussens van de Hopjes blijven ook een succes, 
met een grotere rij dan ooit bij de Supersurvivalbaan! Ook het Appeltje 
luchtkussen voor de kleinsten en de mindervalide kinderen en de 
hindernisbaan en het ballonnenluchtkussen zijn altijd vermakelijk voor 
de kinderen. De nieuwe activiteiten van de Hopjes zijn de Kids Play 
zone en de 18 meter lange buikschuifbaan! De eerste is voor de 
allerkleinste (t/m 4 jaar) waarbij ze in alle veiligheid kunnen spelen. De 
buikschuifbaan is juist voor de iets oudere kinderen van de Hopjes. 
Het is een gladde baan die met water wordt besproeid. De kinderen 
kunnen met een aanloop proberen zo ver mogelijk over de baan te 
glijden! Zelfs de meester kan het niet laten om eens vol over de baan 
heen te racen! 
 
Verder was de kinderyoga erg drukbezocht door allerlei kinderen die 
het leuk vinden om de moeilijke bewegingen van de Juf na te doen. 
De spelletjeshoek met de sjoelbak en de levensgrote 4-op-een-rij is 
ook een heerlijk rustig plekje voor een spelletje in de drukte van de 
springkussens en sportactiviteiten. Uiteraard was er ook weer 
limonade voor de kinderen en konden ze ballonnen laten vouwen bij 
de altijd grappige Bobo de clown met wie elk kind uiteraard op de foto 
wil! 
 
 
9 augustus 2017 - 5de Vakantieactiviteit Wijkpark 
Transvaal 
 
Op 9 augustus was het weer zover, de 5de vakantieactiviteit. Tekenend 
voor de vakantieactiviteiten 2017 van de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal zijn slechte weersvoorspellingen met uiteindelijk heerlijk 
weer en Efteling-achtige rijen bij de bandjesverkoop. Kinderen komen 
steeds vroeger, om maar als eerste aan de beurt te zijn. Na een 
bandje te hebben gekocht lopen ze eerst nog even rond om te kijken 
welke route ze gaan afleggen om zoveel mogelijk van de activiteiten 
te kunnen doen! Daarna zie je direct de rijen bij de populairste 
attractie ontstaan. Voor de bijna 1000 kinderen hebben we er weer 
een mooie dag van gemaakt! 
 
De kinderen konden zich weer sportief uitleven op het Freerun-
parcours met de jongens van Back2basics. Het bekende parcours lag 
rondom enkele aanwezige obstakels van het wijkpark. Deze werden in 
combinatie gebruikt met de meegebrachte steigers om een baan te 
maken waar de kinderen uitdagend overheen konden. Sommige 
kinderen zien dit voor de eerste keer en verkennen met behulp van 
een van de meesters het parcours. Andere kinderen daarentegen, 
hebben al vaker geoefend en zoeken naar de grootste uitdagingen 
van het parcours. Weer anderen zijn zo vertrouwd dat ze hun mede 
Freerunners kunnen helpen met aanwijzingen of het geven van 
voorbeeldjes. Uiteraard werd alles weer afgesloten met een backflip 
tegen de muur! 
 
Verder konden de kinderen deelnemen aan een levend 
tafelvoetbalwedstrijdje waar de kinderen aan een koord zitten en 
elkaar niet voorbij konden rennen. Van de kinderen gaan de eerste 12 
kinderen de baan op en er ontstaan 2 gevarieerde teams en kinderen 
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van overal uit de buurt spelen samen een potje. Dan was er, de van 
televisie bekende, stormbaan met bubbelballen waar ze van de één 
naar de andere opblaasbubbel moeten springen zonder ervan af te 
vallen. Ook bij de slingerbal moet je zorgen dat je er niet af valt maar 
dan sta je op een instabiel blok waarbij je de grote bal in het midden 
moet zien te ontwijken en je tegenstanders juist wel van het blok moet 
zien te krijgen. En dan was er sinds lange tijd weer eens de populaire 
lasergamebaan. Veel kinderen hadden dit nog nooit gedaan en dan is 
het best wel spannend om de donkere lasergamebaan in te gaan!  
 
Uiteraard werd er nog meer gesport bij de Hopjes. Zo konden de 
kinderen volleyballen bij meester Gijs, de regels zijn ondertussen 
duidelijk en kinderen kunnen al grotendeels zelf teams maken. Als de 
kinderen vaker terugkomen dan worden de spelregels steeds 
moeilijker gemaakt. Op de grasheuvel konden de kinderen opnieuw 
oefenen op de slackline om hun balans te houden. Er zijn al een 
aantal vaste oefeningen zoals het springen in het midden, waarbij de 
kinderen op de slackline moeten landen. Of de halve draai in het 
midden waarbij sommigen zelfs nog over de meester heen stappen. 
Er zijn zelfs al kinderen die halverwege even op het touw kunnen 
zitten en weer opstaan. 
 
Dan waren er nog de activiteiten speciaal voor de allerkleinste 
jongens en meiden uit Transvaal en omstreken. Als de grote broer of 
zus lekker aan het sporten is of een uitdagende stormbaan aan het 
beklimmen is wil het kleinere broertje of zusje natuurlijk ook een leuke 
tijd hebben. Dit kan dan ook zeker, bijvoorbeeld op de draaimolen of 
de kids Play zone. Deze activiteiten voor de kleintjes worden veel 
bezocht door ouders met hun jongste kinderen maar ook door grote 
broers en zussen, die nog niet zo lang geleden zelf nog bij de Hopjes 
speelden, met hun kleine broertje of zusje. 
 
De Stichting Haagse Hopjes Transvaal mag zich gelukkig prijzen met 
het aantal springkussens dat we in eigen beheer hebben. Zo is 
bijvoorbeeld de kids Play zone, samen met de waterglijbaan een 
cadeau voor ons 20-jarig jubileum van het Oranje Fonds. Ook hebben 
we de speedcheck staan, deze heeft de Stichting mogen aanschaffen 
van de opbrengst uit de collecte tijdens de doop van Prinses Alexia.  
 
Ook het Appeltje is een kussen met een verhaal. Deze heeft landelijke 
bekendheid gekregen omdat deze speciaal is aangeschaft om ook 
mindervalide kinderen de tijd van hun leven te geven. Dan zijn er nog 
de kleine hindernisbaan, de supersurvivalbaan, het ballonnen-
luchtkussen en ons kleine kussen. Al deze luchtkussens worden dan 
ook bij bijna elke activiteit gebruikt en blijven leuk voor elke leeftijd! 
 
 
16 augustus 2017 - 6de Vakantieactiviteit Wijkpark 
Transvaal 
 
Na 6 drukke weken zit de vakantie er bijna weer op! De Haagse 
Hopjes kunnen terugkijken op 6 succesvolle vakantieactiviteiten en 
een erg leuke vakantie in totaal! Uiteraard hadden we ook deze 
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laatste activiteit weer veel geluk met het weer en was het opnieuw 
droog! De activiteit werd weer volop bezocht en de ongeveer 1000 
kinderen die aanwezig waren hebben zich weer uit kunnen leven op 
talloze leuke activiteiten. 

 
Er kon weer gesprongen worden op de vaste luchtkussens van de 
Hopjes. De Supersurvivalbaan waar de kinderen moeten klimmen, 
glijden en kruipen om de hele baan af te leggen. Ze konden springen 
op de bungeetrampoline waarop het voor iedereen mogelijk is om één 
of soms zelfs een dubbele salto te springen op de grote trampolines. 
Deze activiteit is zo populair dat hij een uur voor tijd gesloten moest 
worden om alle kinderen die dan nog in de rij staan aan de beurt te 
laten komen. Verder kon er geklommen worden op de hindernisbaan 
waar ze met touwen tegen een schuine helling op moeten zien te 
komen! 
Dan was er ook nog tijd voor sport, er werd gedanst met Clifton waar 
de kinderen gedeeltes van een dans konden aanleren met hele leuke 
analogieën: bijvoorbeeld, “maak je zo klein als een balletje”.  Er werd 
uiteraard gevolleybald bij meester Gijs, hier durfden sommige jongens 
het ondertussen zelfs aan om een potje tegen de meesters te spelen. 
Meester Ben stond bij de slackline en hierbij hebben de eerste 
kinderen de hele slackline afgelegd, omgekeerd en nog een keer 
terug zonder te stoppen. Gelooft u dit niet? Kijk dan op 
www.haagsehopjes.nl bij de filmpjes! En als afsluiter van de vakantie 
was er een groot park voor het Freerunnen neergezet waarop de 
kinderen nog moeilijker oefeningen konden oefenen. Als hoogtepunt 
van het Freerunnen was er ook nog een mooie show van de jongens 
van Back2Basics. Ook hiervan zijn mooie foto’s te bezichtigen op de 
website van de Haagse Hopjes. 

 
Wij kijken alweer uit naar de vakantieactiviteiten van volgend jaar 
maar eerst hebben we nog het 20-jarig jubileumfeest van de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal en nog enkele andere activiteiten! Kijk 
hiervoor op de site of op de posters bij jou eigen Hopje! 
 

 
23 augustus 2017 - 20 jaar Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal  
  
De Haagse Hopjes in getallen:  
20 jaar Haagse Hopjes, 20+ graden Celsius, 1.000+ kinderen die een 
bandje kochten, 12.000+ kinderen lid, 25 activiteiten per jaar, 6 dagen 
per week speelgoed uitlenen op 6 pleinen in Transvaal, 100 
vrijwilligers. Al met al getallen om trots op te zijn. Maar dan moet je er 
natuurlijk ook nog iets mee doen! Op 23 augustus 2017 heeft de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal opnieuw laten zien dat het niet 
alleen maar mooie getallen presenteert maar ook mooie, sfeervolle en 
erg drukbezochte activiteiten kan neerzetten. Natuurlijk hebben we 
gedurende de vakantie erg veel bezoek gekregen van de kinderen uit 
Den Haag en omstreken maar ditmaal waren er ook vele genodigden 
die de dag mochten meemaken. Onder deze genodigden waren weer 
sponsoren, ambtenaren maar ook bekende van mensen die veel tijd in 
de Hopjes steken. Deze mensen hebben nu van dichtbij de sfeer op 
onze activiteiten mogen proeven.  
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Er stond dan ook wel wat op het jubileumfeest van de Hopjes. Het 
grootste springkussen ter wereld was weer aanwezig op het Wijkpark 
Transvaal waar de kinderen met 70 vriendjes en vriendinnetjes 
tegelijk op konden. Dan konden ze opnieuw in de Efteling achtige 
zigzag rij gaan staan en konden ze dit binnen afzienbare tijd nog een 
keertje dunnetjes overdoen.  
 
Dan waren de altijd sportieve jongens van Skateland aanwezig met 
hun, voor de Hopjes speciaal ontwikkelde Stuntstep/BMX-Combi. 
Hoewel dit af en toe nog de nodige schaafplekken oplevert staan de 
kinderen hier na een valpartij meestal direct weer op om het opnieuw 
te proberen!  

 
Ook hadden we de vaste springkussens van de Hopjes weer op het 
plein staan. Hoewel deze natuurlijk in het niet vielen bij het massale 
andere springkussen, konden de kleinere kinderen hier wel weer op 
hun gemak spelen. Ook konden deze kleinere kinderen terecht bij de 
draaimolen en voor de iets moediger kinderen,  de zweefmolen of de 
kids Play-zone die lekker op het grasveldje lag.  

 
Voor de sportieve kinderen waren er 2 danspodia waar ze in 
verschillende stijlen konden dansen. En gedanst werd er op het 
Wijkpark Transvaal op woensdag 23 augustus 2017. Zowel de 2 
dansdocenten als de danseressen van Chi Ku Cha, werden begeleid 
door de Brassband van Brass-culture. Zij liepen tussen de mensen 
door over het plein, waarbij ze iedereen aan het swingen kregen met 
hun aanstekelijke beats.  

 
Genoeg te doen? Dat was nog niet alles er werd ook weer veel 
geoefend door de kinderen op de slackline. Vellen hadden hun 
vriendjes weer meegenomen om elkaar te helpen hun evenwicht op 
het koord te oefenen. Of op het Balance-board waar ze ook hun 
evenwicht dienen te bewaren. Bent u nog benieuwd wat slacklinen is, 
kijk dan even op de website van de Hopjes: www.haagsehopjes.nl 
voor filmpjes en foto’s. 

 
Tot slot was er dan nog de show: ‘turbulente’ van de acrobaten van 
Tall Tales Acrobats. Een show over piloten die de moeilijkste 
capriolen uithalen en hun trukendoos volledig opengooiden om het 
publiek een grandioze show voor te schotelen. Naast deze shows 
gaven ze workshops in jongleren, de diabolo en het Chinese bordje. 
Hier liep het storm want veel kinderen oefenen dit op het 
Stellenboschplein als de Hopmobiel hier staat, meestal op dinsdag en 
donderdag. Jeroen de Groot 

 
 

De sfeer op het Wijkpark Transvaal tijdens het 20-jarig jubileum, is 
goed opgeschreven door Jeroen. Het was top! Dank je wel, voor 
ieders inzet, maar zeker de inzet van Jeroen de Groot! 
Voordat het feest begon werden wij verrast door Set in Motion die 
bood ons een prachtige groen – gele skelter aan. Ik mocht hem in 
ontvangst nemen. Wat een mooie skelter. Hartelijk bedankt heren. 
Misschien ga ik er nog wel een paar bestellen! Voor ieder plein …??? 
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Bijna is ons Jubileumjaar afgelopen, dit vieren we het hele jaar op alle 
pleinen een beetje. Overal was iets extra’s dit jaar. De reden hiervan 
is dat op ieder plein, 20 of 21 jaar geleden een Haagse Hopjes 
Container is neergezet. De Hopmobiel en de Container op het Anna 
Blamanplein kwamen respectievelijk in 2003 en 2007. In 1995 werd er 
al gewerkt aan sponsoraanvragen voor de containers. Maar ons 
Jubileum “20-jaar Stichting Haagse Hopjes Transvaal”, is eigenlijk op 
2 november 2017. Dan bestaat de Stichting dus 20-jaar. 

 
In het organiseren van een Jubileumjaar gaat veel tijd zitten. We 
wilden immers zoveel mogelijk van de Hopjes laten zien. Gelukkig 
wordt onze stichting ondersteund door Ed de Bruyn, hij is onze 
“Hoffotograaf”. Hij ontwerpt prachtige affiches voor ons, al jarenlang is 
hij onze webmaster en plaatst hij alle foto’s en verslagen van onze 
activiteiten en nieuwtjes op onze website: 
http://www.haagsehopjes.nl/ 
 
Tentoonstelling: 
Natuurlijk kon dit niet ontbreken op ons feest. Deze prachtige 
tentoonstelling is ook gemaakt door Ed de Bruyn. Gelukkig heeft ook 
Ed een groot archief van foto’s van de Stichting en konden we met z’n 
tweeën wekenlang, kopiëren, mapjes maken, doorsturen, teksten voor 
bij de foto’s en dan als laatste de platen maken. Weer een hele klus 
voor Ed.  
 
Veel werk maar het resultaat was ernaar, veel mensen hebben 
genoten van deze tentoonstelling. Ook de kinderen vonden wel een 
jongen op een foto die een oom bleek te zijn. Erg leuk om alle reacties 
te horen. Mochten er mensen zijn die deze tentoonstelling graag in 
hun gebouw of atrium willen plaatsen voor een poosje, dan kan dat. 
Belt u gerust even naar de Stichting. Het zou zonde zijn als hij in de 
dozen bleef zitten. We gaan zelf de buurthuizen en de Bibliotheek 
benaderen.  
 
Een Boekje: “20-jaar Haagse Hopjes Transvaal”. 
Dat kon, na ons eerste boekje 5 jaar Haagse Hopjes, 10 jaar Haagse 
Hopjes en een dvd 15 jaar Stichting Haagse Hopjes Transvaal, ook nu 
niet ontbreken. 20 jaar Haagse Hopjes Transvaal is een prachtig 
boekje geworden met veel nieuwe en oude foto’s van heel veel 
mensen en medewerkers. Maar ook met informatie over de 
geschiedenis, de regels voor het lenen van speelgoed en de 
pleinregels. Iedereen die geïnteresseerd is kan een boekje vragen bij 
een van de Hopjes in Transvaal.  
  
T-shirts: 
Op een feestje moet je er toch ook leuk uitzien. Dus hadden wij voor 
alle medewerkers en vrijwilligers een T-shirt laten bedrukken. 
Natuurlijk in onze kleuren geel – groen. Nee, níét de ADO-kleuren, 
maar Hopjes-kleuren. Dit stond erg leuk. 
 
 
De catering: 
Een drankje en een hapje hoort ook bij een feest. Bij ons zijn dat 
meestal sapjes of water. Maar wel leuk versierd met een stukje fruit 
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op een rietje, een parasolletje of een slingertje. De hapjes waren voor 
iedereen te nuttigen, van Marokkaanse koekjes, baklava, vega, halal 
en de heerlijke hapjes van Slotboom waren aanwezig. Iedereen heeft 
hiervan genoten.  
 
Draaiboekje: 
Om “alles in goede banen te leiden”, wordt er altijd een draaiboekje 
gemaakt. De activiteiten beginnen om 14.00 uur en het officiële 
gedeelte zou om 15.00 uur beginnen. Alles stond in het draaiboekje. 
Echter de komst van de Gemeente Den Haag was met vraagtekens 
omgeven……   
 
Er waren een aantal sponsoren aanwezig, deze mensen zijn enorm 
belangrijk voor ons. Erna Willard, een van onze sponsors, heeft de 
tentoonstelling geopend. Omdat Erna  familelid van een 
sponsorfamilie is leek het ons leuk om juist deze geschiedenis toe te 
lichten. Dit heb ik verteld in mijn toespraakje voorafgaand aan de 
opening van de tentoonstelling. Erna opende de tentoonstelling door 
een bos “bloemen”, in ontvangst te nemen van onze Ballonnenclown 
John. Hiermee was de tentoonstelling geopend en toegankelijk voor 
iedereen. Natuurlijk kreeg Erna ook nog een mooie bos bloemen, 
evenals Ed de Bruyn voor al zijn werk.  
 
En toen was het moment gekomen dat niet in mijn draaiboekje stond. 
Ik wist immers niet wie er van de Gemeente Den Haag zou komen. 
De heer Van Aartsen heeft in zijn periode van Burgemeesterschap 
ook nooit de moeite genomen om eens naar de Hopjes in Transvaal 
te komen. Iedereen die uitgenodigd is was toch welkom. Iedereen die 
ons Jaarverslag 2016 en activiteitenplan 2017 in april of eerder 
ontvangen had wist toch dat wij op 23 augustus 2017 ons 20-jarig 
Jubileum vierden? Dat Transvaal een wijk is waar men liever niet over 
praat is ons al jaren duidelijk. Maar dat men ook zo’n houding heeft bij 
zoiets positiefs als de Haagse Hopjes Transvaal? Dat had ik toch 
nooit gedacht en verwacht! 

 
Gelukkig werken er in het stadhuis nog mensen met hart voor hun 
werk. Deze waren wel aanwezig. En een daarvan heeft wel een 
toespraakje gehouden. Deze woorden hebben ons meer gedaan dan 
welk gemeenteraadslid of wethouder of burgemeester ooit zou 
kunnen doen. Ik ben geboren in Transvaal en voel mij een Hagenaar. 
Maar nu schaam ik mij voor Den Haag. 
 
Dit alles heeft geen invloed gehad op ons feest, de kinderen hebben 
genoten, nieuwe mensen die naar onze vakantieactiviteiten zijn 
gekomen waren er ook, en ons grootste compliment kwam van deze 
mensen, “wat jullie allemaal doen, heb ik nergens in Den Haag 
gezien”. “Wat jullie doen is multicultureel”. “Hier voelt iedereen zich 
thuis”. “Kinderen bewegen gezond en leren hoe ze met elkaar om 
moeten gaan”.  
 
Ik ben blij met deze dag, met alle lieve woorden, de kaarten, de 
bloemen de planten en de vele mailtjes. Ik dank iedereen voor hun 
aanwezigheid en voor de inzet van alle mensen. Ik dank alle sponsors 
en iedereen die het mogelijk heeft gemaakt dat de Haagse Hopjes 
Transvaal er voor de kinderen kan zijn. Na afloop van het feest 
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hadden de medewerkers en vrijwilligers nog een verrassing voor mij. 
Lieve woorden, mooie bloemen en ik krijg nog een fotoboek, geloof 
mij, dankzij al deze mensen hebben wij het bereikt en niet alleen door 
mij. Dank jullie wel.  
Joke van den Boomen - voorzitter 
 
 
30 augustus 2017 - Familiedag Stellenboschplein 
 
Het was eindelijk zover! De Haagse Hopjes hebben een Familiedag 
meegemaakt met regen. Een hoop regen…. We wisten eigenlijk niet 
zo goed hoe we een dag met minder lekker weer aan moesten 
pakken. We zijn daarom maar met ons vaste enthousiasme aan de 
slag gegaan. Hoewel er uiteraard minder kinderen aanwezig waren 
hebben we alle activiteiten door laten gaan! Stiekem vonden alle 
vaste vrijwilligers het wel leuk om eens zelf wat activiteiten te 
proberen. Normaal is daar nooit tijd voor dus heeft iedereen eens een 
goed rondje langs de activiteiten kunnen lopen. 
 
En er waren natuurlijk weer een hoop leuke activiteiten. De 
bungeetrampoline was ondanks de regen nog steeds een succes. De 
kinderen liepen zelfs op hun kletsnatte sokken rond en vonden het 
geweldig dat er eens geen ellelange rijen bij de activiteiten stonden. 
Ze konden ook eens stukje langer springen dan gebruikelijk. ‘Zo heeft 
elk nadeel z’n voordeel!’ Verder was de draaimolen aanwezig voor de 
kleinsten. Omdat er geen bandjes werden verkocht in verband met 
het slechte weer, konden ook de kinderen die met hun ouders 
boodschappen gingen doen even snel een klein ritje meepikken. 
 
Er werd ook nog fanatiek geslacklined en uiteraard was Redouan 
hierbij aan het helpen. De vaste kussens van de Hopjes waren 
aanwezig en werden met man en macht drooggehouden, wat helaas 
niet altijd even goed lukte. Maar dit mocht de pret voor de kinderen 
die aanwezig waren niet drukken. Ook het schminken ging aan de 
lopende band door. Er was zelfs extra tijd dus de schminkdames 
hebben er echte kunstwerken van kunnen maken! Leuk om te zien 
hoeveel talent er rondloopt bij de Hopjes! Kortom een natte maar toch 
geslaagde dag! Na de extreem drukke vakantieactiviteiten en ons 20-
jarig jubileumfeest was het weleens mooi om alles eens op een 
rustigere dag te bekijken en te evalueren! 
 
 
6 september 2017 - Sportdag Sportmaatjes 3-3 
Wijkpark Transvaal  
 
De 3de en laatste sportdag Sportmaatjes 3-3 van de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal is ook alweer voorbij! Het was een erg actieve dag 
voor de kinderen uit de buurt. Omdat wij sporten erg belangrijk vinden 
is de deelname aan onze sportactiviteiten gratis. Het enige dat de 
sporters mee moesten brengen was sportief gedrag en een hoop 
energie. Dit is allemaal helemaal goed gekomen. 
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Op de sportdag was er de mogelijkheid voor de kinderen om met hun 
vriendjes of leeftijdsgenootjes uit de buurt teamsporten beoefenen 
zoals hockey en voetvolley. Ze konden hier zelf teams maken bij de 
voetvolley maar ze konden ook aanlopen en deelnemen met een 
willekeurig team. Zo kregen we erg leuk gemixte teams en leerden 
veel kinderen elkaar kennen. Het ging er gemoedelijk aan toe en er 
werd op redelijk niveau gespeeld. De sticks worden op de juiste 
manier vastgehouden en er wordt goed gelopen doordat de kinderen 
bij voetbal op eenzelfde manier moeten lopen. En voetbal zit er bij de 
jongeren uiteraard goed in! 
 
Verder konden de kinderen zichzelf uitdagen op de slackline of op het 
BMX-parcours. Hoewel er steeds meer kinderen bekend zijn met deze 
sporten, zijn er ook nog kinderen die deze sporten voor het eerst 
proberen. Door de professionele begeleiding krijgen de sporters vaak 
goede tips mee en individuele feedback. Hierdoor worden ze beter en 
kunnen ze zelfstandig verder oefenen en komt er steeds meer talent 
in de wijk! 
 
Er waren ook de activiteiten uit de Wipe-out serie. Dit waren de 
Sweeper en de Basejump. Bij de Sweeper moeten de kinderen vanaf 
een kussen over een buis heen springen die steeds sneller ronddraait. 
Op deze manier oefenen de kinderen hun sprongkracht en timing. Op 
de Basejump moesten ze klimmen op een groot luchtkussen waarna 
ze naar beneden konden springen op een val-brekend kussen. Op 
deze manier konden ze vanaf enkele meters veilig landen en 
proberen verschillende sprongen te wagen. Een grote uitdaging voor 
de kinderen dus. 
 
Dan waren er net zoals bij alle activiteiten van de Hopjes enkele vaste 
springkussens van de Hopjes waarop de kleinere kinderen lekker 
konden rondspringen. Kortom er waren voldoende leuke en sportieve 
activiteiten waartussen de kinderen, met bezweette voorhoofdjes, 
heen en weer konden rennen. Helaas heeft het aan het einde van de 
middag nog een klein beetje geregend waardoor onder andere het 
BMX-fietsen iets te gevaarlijk werd door het gladde terrein. Maar al 
met al een erg geslaagde en sportieve dag! 
 
 
13 september 2017 - 6de Sportworkshop 
Joubertplantsoen  
 
Op de planning voor woensdag 13 september stonden een 
voetbaltoernooi, een boogschietworkshop, een Freerun workshop en 
een hele heftige najaarsstorm. Nu was een boogschietworkshop in 
combinatie met een heftige najaarsstorm geen goed idee. We hebben 
de 6de sportworkshop dus een beetje aangepast. We hebben zowel de 
boogschietworkshop als de heftige najaarsstorm maar aan ons voorbij 
laten gaan. Omdat het weer opnieuw een stuk beter was dan 
voorspeld, hebben we onze activiteit, zij het een beetje aangepast, 
gewoon door kunnen laten gaan. 
 
De jongens en meiden van de Freerun en het voetballen zijn gewoon 
zoals gepland van start gegaan. Het boogschieten is vervangen door 
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hockey en er was nog een moment voor de kinderen van de 
Springbok om te oefenen op de slackline. Er was dus de mogelijkheid 
voor de kinderen om begeleid te sporten. Deze mogelijkheid werd 
door vele met beide handen aangegrepen. Zo werd het een gezellige, 
actieve en bovenal sportieve middag. 
 
Hoewel de Freerunners vaak bij de massale activiteiten van de Hopjes 
staan, waar ze talloze kinderen voorbij zien komen, hebben ze zich 
ook erg goed gehandhaafd bij deze kleinschaliger activiteit. Hierbij 
was er ruimte en tijd voor individuele aandacht voor de kinderen. De 
opdrachten werden iets uitgebreider en specifieker uitgelegd. Erg 
goed voor de kinderen die het allemaal nog erg lastig en spannend 
vinden. 
 
Hoewel er in de middag vooral werd gevoetbald, waren er toch 
genoeg spelers bij de hockey. Halverwege het spel werd er zeer actief 
gespeeld, alle hockeysticks werden optimaal gebruikt. De meeste 
kinderen kennen de manier van spelen van voetbal en hebben ook al 
kennis over het hoe vast te houden van de stick. Dit is erg leuk want 
dan kan er snel een potje gespeeld worden. Dat gebeurde dan ook 
erg fanatiek en er werd zelfs vanaf de kant gecoacht door de 
vrijwilligers en enkele papa’s en mama’s. 
 
Tot slot was er nog het voetbaltoernooi wat zonder incidenten en met 
erg veel enthousiasme werd gespeeld. Het leukste hieraan is dat 
iedereen wil en mag meedoen. Hierdoor krijgen we leuk gemixte 
teams waarbij de meiden laten zien dat ze totaal niet onderdoen voor 
de jongens, die hier al niet meer van opkijken. Al met al, zijn we blij 
dat we ondanks de weersvoorspellingen toch zijn doorgegaan. 
 
 
20 september 2017 - 7de Sportworkshop Anna 
Blamanplein  
 
Op deze allerlaatste officiële zomerdag hebben de Haagse Hopjes 
nog een zomerse activiteit georganiseerd voor de jongeren op het 
Anna Blamanplein. Het weer zat uiteraard mee en de activiteit was 
drukbezocht. Vanwege de vroege drukte zijn we lekker op tijd 
begonnen en konden de kinderen aan de gang met de 
sportworkshops. Een grote groep jongeren waren zeer enthousiast. 
Ondanks een groep jongens die hun best deden om het te verpesten. 
Uiteraard laten de Hopjes zich niet kennen en hebben we er een zo 
gezellige mogelijke middag van gemaakt. 
 
Er wordt vanwege de nare sfeer op en rondom het Anna Blamanplein, 
minder georganiseerd. Hierdoor is de invloed van het personeel van 
het Hopje beperkt.  Zeker nu dit Hopje midden in een grote zandbak 
staat. De uitleen van speelgoed, kan hierdoor voorlopig niet doorgaan. 
Zodra de moestuin en bloemenperken opgeleverd worden zullen we 
kijken of er nog plaats is om met het Hopje verder te gaan. Erg 
jammer want het grootste deel van de kinderen genieten dagelijks van 
dit Haagse Hopje op dit toch wel “moeilijke plein”.  
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We hebben voor de kinderen 3 workshops georganiseerd, namelijk 
volleybal, slacklinen en stuntsteppen. Bij het volleybal waren een 
aantal meiden die zelf op volleybal zitten en hier het voortouw in 
namen. Hierdoor werd er over de middag gezien erg leuk 
gevolleybald.  
 
Ook bij de slackline werd er door de jongens en meiden erg leuk 
gespeeld. Zo hielpen ze elkaar bij de oversteek over de elastische lijn. 
Bij het stuntstepparcours was het een grote drukte. Veel kinderen 
stonden er in een erg grote rij, die graag wilden laten zien wat ze 
konden. Goed ingepakt met bescherming konden zelfs de 
allerkleinsten zich over de baan wagen met behulp van een van de 
meesters of een papa of mama. Deze activiteit was een van de 
populairste activiteiten van onze sportworkshops. Voor de 
enthousiaste inzet van Skateland willen wij de heren met name Peter 
erg graag bedanken. Gelukkig komt Peter met zijn crew a.s. 
woensdag op het Stellenboschplein ook nog tijdens de workshops 
daar. 
 
  
27 september 2017 - 8ste Sportworkshop 
Stellenboschplein  
 
Verslag van de laatste Sportworkshop van dit jaar. Dit keer op het 
Stellenboschplein. Het was zoals meestal, prachtig weer. Vorige 
maand tijdens de familiedag regende het. Daarom hebben wij als 
troost dit keer ook twee luchtkussens meegenomen. 
De sportworkshop bestond uit de slickline, volleyballen en Skateland 
kwam dit keer met de stuntsteps. Dit laatste trok ook het meeste 
aandacht, altijd wel een rijtje kinderen in de “wacht”. Er werd ook 
volop gevolleybald en bij de slickline lijkt het meer op een circus. De 
kinderen/jongeren proberen steeds hoger te springen, ze gaan op hun 
knieën zitten op de line en draaien al lopende over de line heen, knap 
hoor. Kinderen moeten nog wel leren dat ze niet op de line kunnen 
springen als we bezig zijn met het afhalen van de banden. Het zijn 
spanbanden, omdat er een kind opsprong terwijl de instructeur bezig 
was om hem eraf te halen, gebeurde het bijna dat deze met zijn hand 
tussen de klem kwam te zitten.  
Kinderen moeten echt beter leren luisteren, als er gezegd wordt 
dat ze er niet meer op mogen, moeten ze dat ook niet doen.  
Ouders moeten bedenken dat wij dat niet voor de grap zeggen en ook 
niet boos worden als hun kinderen er niet meer op mogen.  
Als extraatje waren de kussen, het Appeltje en het Ballonnetje. Deze 
hebben dan ook geen minuut zonder kinderen gestaan.  
Als begeleiding hebben we de dames, Lies, Fatima, Halima en Naziha 
meegebracht. Allemaal medewerkers op het Joubertplantsoen. Dank 
jullie wel dames. Altijd fijn als er ook wat is voor de allerkleinsten. De 
limonade ging er, na het sporten en springen, ook wel in. We maken 
het tegenwoordig minder zoet, goed dat de kinderen dat opmerken en 
het nog steeds lekker vinden.  
 
Al met al een zeer geslaagde dag. We kunnen terugzien op  
8 geweldige sportworkshops verdeeld over de hele zomer op  
5 Hopjespleinen in de Wijk Transvaalkwartier. Wij willen ook de 
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sportdocenten en alle vrijwilligers die hieraan mee hebben gewerkt 
hartelijk bedanken. En hopelijk hebben we volgend jaar weer 
Sportworkshops en Grote Sportdagen???? We wachten het af. Dit ligt 
aan de sponsors en aan de Gemeente Den Haag! 
 
 
18 oktober 2017 - Herfstvakantieactiviteit Wijkpark 
Transvaal  
 
Als je aan ‘midden’ oktober denkt, denk je meestal niet gelijk aan 
buitenspelen. Bij de Haagse Hopjes denken wij daar wel aan. Wij 
houden elk jaar in de herfstvakantie een grote Herfstactiviteit op het 
Wijkpark Transvaal. Zo hebben we ook dit jaar weer een succesvolle 
herfstactiviteit georganiseerd. Met, geloof het of niet, enkele 
instructeurs in korte broek. De bezoekers liepen veelal in T-shirts en 
er zijn zelfs zonnebrillen geconstateerd. Maar niet alleen de 
instructeurs hebben genoten van deze dag. De kinderen al helemaal. 
De 800 kinderen die een bandje hadden, hebben zich op talloze 
activiteiten kunnen vermaken. 
 
Het was de laatste activiteit uit ons ‘Activiteitenplan 2017’. Ook dit jaar 
wilden we het jaar weer afsluiten met een show. Waar we afgelopen 
jaar hebben afgesloten met een grote show van Skateland. Dit jaar 
hebben we ervoor gekozen om af te sluiten met een Freerun show 
door de heren en dame van Back2Basics. Deze hebben dit jaar 
meerdere activiteiten en workshops begeleidt en zijn bekend met de 
kinderen. De kinderen hebben gedurende dit jaar kennis gemaakt met 
de basis van het Freerunnen, ze hebben dit tijdens en na onze 
activiteiten kunnen oefenen. Het is dan geweldig voor ze om eens 
verder te kunnen kijken en de jongens aan het werk te zien die hier al 
meerdere jaren in actief zijn. Het was een genot om te kijken naar de 
ongelofelijke stunts die ze uithaalden. Er was ook veel interactie 
tussen de kinderen en de Freerunners, mede hierdoor was het een 
zeer geslaagde show. 
 
Daarnaast was opnieuw de succesvolle bungeetrampoline aanwezig. 
Hierop konden de kinderen ook salto’s en andere kunstjes in de lucht 
proberen. De kinderen hadden geen bezwaar tegen de lange wachtrij 
die voor de trampoline stond! Dan was er nog de slingerbal en de 
dancepads waar timing en ritme op een leuke manier geoefend 
konden worden. Dit is uiteraard in een competitieve sfeer, waar je bij 
de slingerbal je tegenstanders van het kussen af probeert te krijgen. 
Bij de dancepads moet je de danspassen beter uitvoeren dan je 
tegenstanders. Na het liedje krijg je je persoonlijke uitslag die je kan 
vergelijken met je mededansers. 
 
Dan waren er nog de vaste springkussens en de grote 
Supersurvivalbaan. Kinderen blijven het leuk vinden om op 
verschillende manieren over de banen heen te gaan en proberen op 
de kleinere springkussens verschillende trucjes zoals salto’s en 
radslagen. Ook werd er geoefend met evenwicht bij de slackline en 
het Gladiatorenkussen. Bij de slackline bewegen ze over een 
gespannen koord of oefenen de kinderen met hun vriendjes over het 
hekje van de eilandjes op het Wijkpark.  
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Maar bij het gladiatorenkussen staan ze ineens weer lijnrecht 
tegenover elkaar en moeten ze elkaar van hun plaats zien te kijken.  
 
Skateland was opnieuw aanwezig met hun, speciaal voor de Hopjes 
ontwikkelde, gecombineerde step en BMX-baan. Hier zijn 2 rijen en 
wanneer er veel kleine kinderen zijn die niet op de BMX passen wordt 
er een ronde gestept. Dit wordt vervolgens weer afgewisseld met een 
ronde BMX. Het was heel fijn dat het naast de aangename 
temperatuur ook volledig droog is gebleven. Bij een droge baan is er 
veel minder kans op uitglijden met de fietsen.  
 
Voor de allerkleinsten waren Bobo de ballonnenclown, de kids 
Playzone en het draaimolentje aanwezig. Zo hadden we voor alle 
leeftijden weer een leuke en helaas laatste activiteit neergezet! De 
gehele dag is zonder incidenten verlopen en we kijken uit naar een 
volgend jaar vol succesvolle activiteiten. 
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Financiën Stichting Haagse Hopjes Transvaal te Den Haag 

Balans per 31 december 2017 

 
31-dec-17 

 
31-dec-16 

 Vaste activa 
    Computers €          1.010 

 
 €         1.321  

 
 

 
   Vlottende activa 
   Vorderingen en overlopende activa €               51 
 

€       17.745                
 Liquide middelen €        23.229 

 
 €         2.290  

      
Som der vlottende activa €        23.280 

 
 €       20.035  

 
     Som der activa €       24.290  €       21.356  

     Kortlopende schulden en overlopende passiva    

 
€       (4.000)  €      (5.800) 

     Uitkomst vlottende activa minus kortlopende schulden    

 
€       20.290  €      15.556  

Vermogen ========== ========== 
Eigen vermogen  €        20.290 

 
 €       15.556  

 Egalisatiereserve €                 -      
 

 €                 -    
 

     

 
€       20.290  €      15.556  

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

Staat van baten en lasten over 2017 
 

   
 

Realisatie 
2017 

 

Realisatie 
2016  

 Baten 
    Opbrengst activiteiten €          6.725  

 
 €         5.359  

 Fondsen €        85.500  
 

 €       61.919  
 Sponsors €          5.000  

 
 €         5.000  

 Subsidies €      380.330  
 

 €     132.002  
 Donaties €          2.100  

 
 €            500  

 
     
 

 €      479.655  €      204.780 
Lasten 

 
========== 

 
========== 

Projectlasten €      166.566 
 

 €     120.406 
      

Overige personeelslasten €      248.903  
 

 €       29.885  
 Afschrijvingskosten €             311  

 
 €            233  

 Huisvestingslasten €        19.246  
 

 €       22.827  
 Exploitatielasten €        25.521  

 
 €       16.106  

 Kantoorlasten €          2.637  
 

 €         1.878 
 Algemene lasten €        11.571  

 
  €         8.476                                       

 
     
 

€      474.755  
 

€      199.811  
 

Rente  €             166 €               93 
   
Resultaat boekjaar  €          4.734   €          4.876  
 ========== ========== 
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Weldoeners 2017 
  

   Fondsen en Sponsoren   
Fonds 1818  €           21.000,00  

 Madurodamfonds  €             4.700,00  
 Stg. Het Oude koetshuis   €           10.000,00  
 Zrs Dominicanen van Neerbosch  €             5.000,00  
 Groene Kruis Fonds  €             3.000,00  
 Gravin van Bylandt Stichting  €                500,00  

Stichting Kinderfonds  €             7.300,00  
VSB-Fonds  €             5.000,00  
Oranjefonds  €           15.000,00   
Jeugd Vakantie Loket  €           14.000,00  

 
  

 €            85.500,00  

   Samenwerkingsverband   
Staedion  €             5.000,00  

   €               5.000,00 
Ander soort giften   
Erna Willard  €                500,00 

 Jan-Huug Lobregt  €             1.300,00  
Christmas Jumper, Price Waterhouse Cooper  €                200,00 

 
  

 €              2.100,00  

   Totaal 
 

 €            97.600,00  

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

   Bijdragen Gemeente Den Haag 
  

   Exploitatiesubsidie / professioneel jongerenwerk  €         271.865,00 
 Openstelling zomer  €           11.240,00  
 6x extra vakantieactiviteiten  €           24.000,00  
 Sportdag Sportmaatjes 1-3  €             5.000,00  
 Sportdag Sportmaatjes 2-3  €             5.000,00  

Sportdag Sportmaatjes 3-3  €             5.000,00  
Internationaal Kinderfeest  €             6.000,00  

 Koningsdag Wijkpark  €             9.000,00  
 Familiedag Kaapseplein  €             6.000,00  
 Familiedag Anna Blamanplein  €             6.000,00  
 Familiedag Stellenboschplein  €             6.000,00  
 Herfstactiviteit i.s.m. Woelige Stal  €             7.000,00  
 20 jarig jubileum HH  €             9.000,00  

8x Sportworkshop, diverse pleinen   €             9.000,00     
Pilot Schoon Belonen  €                225,00  
 
Totaal 

 
 €         380.330,00  

  =============== 
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Begroting Stichting Haagse Hopjes Transvaal 2019 

   Exploitatie Hopjes 
     

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

 Beheerdershuisje Wijkpark Transvaal  €        4.000,00  
 Stalling Hopmobiel + opslag  €        8.400,00  
 

  
 €              23.400  

Organisatielasten 
  Kantoorkosten  €        3.100,00  

 Portokosten  €           700,00  
 Telefoon & internet  €           900,00  
 Verzekeringen  €        6.500,00  
 Administratiekosten incl. accountant  €        4.000,00  
 Overige organisatiekosten  €           800,00  
 

  
 €              16.000  

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  €      10.000,00  

 
  

 €              10.000  

   Totaal kosten exploitatie 
 

 €              88.400  

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

Dekking exploitatiekosten 
  Reguliere subsidie OCW (aanvraag 2019) 
 

 €              68.400  
Bijdrage sponsors en fondsen 

 
 €              20.000  

   Totaal dekking exploitatie 
 

 €              88.400  

  
============== 
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Begroting Activiteiten Hopjes 2019 
   Kosten Activiteit  

Koningsdag  €         15.000,00   
Internationaal Kinderfeest  €         10.000,00   
Familiedag Kaapseplein  €         10.000,00  
Familiedag Stellenboschplein  €         10.000,00   
Herfstactiviteit i.s.m. de Woelige Stal  €         15.000,00   
1ste Vakantieactiviteit  €           7.000,00  
2de Vakantieactiviteit  €           7.000,00  
3de Vakantieactiviteit  €           7.000,00  
4de Vakantieactiviteit  €           7.000,00  
5de Vakantieactiviteit  €           7.000,00  
6de Vakantieactiviteit  €           7.000,00  
Open houden Hopjes Vakantie  €         11.000,00  
Sportdag Kaapseplein  €           7.000,00  
Sportdag Wijkpark Transvaal  €           7.000,00  
Sportdag Joubertplantsoen   €           7.000,00   

   Totaal activiteiten 
 

 €         134.000  

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

Hopelijke dekking activiteitenkosten 
  Subsidies Bewoners part.   €         90.000,00  

 Bijdrage fondsen  €         35.000,00  
 Bijdrage samenwerkingen  €           5.000,00  
 Bandjesverkoop  €           4.000,00  
 

   Totaal dekking activiteiten 
 

 €        134.000  
  ============ 
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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 eenoudergezinnen, 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 pasjes ook steeds  
verbeterd. In 2017 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 
 
 
 
 


