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Hoe het allemaal begon 
 

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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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 
was, 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. Net als zoveel andere 
mensen, zullen wij hem 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.  

Halima, Kees was een 
erg vriendelijke man, ik 
ken hem vanuit de 
buurtkamer aan de  
‘s-Gravenzandelaan. Hij 
stond altijd klaar voor 
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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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Bestuur van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
 
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 
• Peggy van Lierop, bestuurslid 
 
Verder wordt het bestuur ondersteund door: 
• Ed de Bruyn, fotografie, film en webmaster 
• Jeroen de Groot tot december 2018 
• Gijs van Buel vanaf januari 2019 
• 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 2018 een aantal taken erbij gekregen.  
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. 
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Op kantoor bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
De Stichting Haagse Hopjes Transvaal is in de 
afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een grote en 
actieve stichting. Meer dan 12.000 kinderen zijn lid. 
Er 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. 
 
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. Via 
de Werkbijregeling is zij ook 
administratief ondersteuner geweest bij 
de Hopjes. Ze is regelmatig aanwezig op 
kantoor en houdt contact met de 
medewerkers van de Hopjes. Sinds 1 
december 2018 is zij bestuurslid bij de 
Hopjes. 
 
Ed de Bruyn, houdt zich bezig met de 
hele multimediakant. Hij is elke activiteit 

aanwezig met zijn fotocamera en maakt als onze vaste fotograaf 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. 
 
Cobie de Nie en Corrie Leenheer, wonen naast het kantoor van de Hopjes en zijn overal bij 
betrokken. Ze helpen in het onderhouden van het Hopje op het Wijkpark Transvaal en 
wassen na onze activiteiten ook alle hesjes en andere materialen. Ze zijn ook nog eens 
vaste vrijwilliger op de activiteiten waar ze over het algemeen alle medewerkers en 
vrijwilligers van koffie, thee en iets lekkers voorzien. 
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Medewerkers Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
 
Er zijn bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 6 
vaste medewerkers. Al deze medewerkers zijn in 
dienst bij Stichting Jeugdwerk en staan allemaal op 
een van onze 6 Hopjespleinen. Deze medewerkers 
zijn samen met de STiPpers verantwoordelijk voor 
een Hopjescontainer, Hopjeshuisje of de 
Hopmobiel. De STiPpers zijn sinds december 2017 
in dienst getreden. Deze 6 STiPpers zijn samen met 
onze vaste medewerkers verantwoordelijk voor het 
uitlenen van speelgoed aan kinderen in ruil voor 
goed gedrag. Naast het uitlenen van speelgoed zijn 
zij ook verantwoordelijk voor het onderhouden van 
het speelgoed/speelmateriaal. 
  
Naast hun werkzaamheden zijn onze medewerkers 
ook een aanspreekpunt voor alle kinderen en 
buurtbewoners. De medewerkers houden toezicht op de spelende kinderen maar moeten er 
ook voor zorgen dat de pleinen schoon blijven. Verder proberen ze om contact met de 
ouders, en of de gemeente te onderhouden. Omdat de buurt uit 120 verschillende 
nationaliteiten bestaat is het soms een hele uitdaging om alles en iedereen tevreden te 
houden, maar onze medewerkers doen dit altijd met een glimlach op hun gezicht.  
 
Met een Team van 12 heren en dames zijn wij 2018 sportief ingegaan. Omdat er alleen maar 
extra taken bijkomen voor onze Hopjesmedewerkers en dit met steeds minder mankracht 
moet gebeuren, zijn wij afgelopen jaar erg blij geweest met onze extra STiP-banen. Wij zijn 
dit jaar met extra klusjes aan de slag gegaan, waar voorgaande jaren te weinig mankracht 
voor was. Zo hebben wij in 2018 het Ruth Firstplein en het Kaapseplein een grote 
opknapbeurt gegeven. Er is geschilderd, gerenoveerd en georganiseerd in onze Hopjes 
containers op de desbetreffende pleinen zodat deze pleinen in 2018 weer lekker veel 
speelgoed kunnen uitlenen. Maar niet alleen deze pleinen waren aan een opknapbeurt toe. 
Ook de Hopmobiel heeft een flinke beurt gehad. Zo hebben wij al het speelgoed nagekeken 
en/of vervangen en is de Hopmobiel weer van binnen en buiten helemaal schoongemaakt. 
Verder is de accu van de Hopmobiel vervangen, zodat deze weer veel kilometers mag 
maken. Daarnaast zijn wij bezig geweest om al het groen rondom of op de pleinen te 
onderhouden.  
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Zo hebben wij voor het Joubertplantsoen en het Anna Blamanplein 
tuingereedschap aangeschaft zodat de bomen en planten netjes 
onderhouden kunnen worden.  
 
Omdat bij ons gezondheid en welzijn hoog in het vaandel staat, hebben 
wij dit jaar een AED- en reanimatiecursus georganiseerd voor onze 
werknemers. Wij vinden het dan ook erg belangrijk dat onze 
werknemers in geval van nood EHBO en reanimatie kunnen verlenen. 
 
Naast onze vaste medewerkers, STiPpers en vrijwilligers hebben wij 
ook enkele vrijwilligers van de HALO. Deze jongens helpen met de 
activiteiten en begeleiden vaak onze sportactiviteiten. Omdat ze in het 
dagelijkse leven Leraar Lichamelijke Opvoeding zijn, of in opleiding 
hiervoor zijn, zorgen deze jongens voor veel interactie en uitdaging 
voor de kinderen. 
 
Dit zijn onze vaste medewerkers: 
 

Abdel Ochan, is al meer als 20 jaar 
werkzaam bij de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal. Abdel is bijna altijd werkzaam op 
het Wijkpark Transvaal en kent daarom veel 
ouders, kinderen en andere mensen uit de 
wijk.  
 
Hassan Tahiri, is vroeger heer en meester 
geweest in de zelfverdedigingssport 
taekwondo. Nu runt hij al jaren succesvol 
het Hopje op het Anna Blamanplein. Dit doet 
hij met veel energie en plezier en hij straalt 
dat uit ook naar de kinderen. 
 

Mimoun Achahbar,  is ook al vele jaren in ons midden. Mimoun staat bij ons Hopje op het 
Kaapseplein. Na de renovatie van vorig jaar op het Kaapseplein, 
is er nu meer ruimte voor kinderen om zich op motorisch en 
cognitief vlak te ontwikkelen met behulp van de meester van dit 
plein. 
 
Mimoun Achalhi,  begeleidt een Hopje, op wat je eigenlijk ons 
kleinste plein kunt noemen. Dit betekent natuurlijk niet dat dit plein 
onder doet voor andere pleinen. Het Ruth Firstplein is altijd druk 
bezocht door een grote vaste groep kinderen. En ook al is er niet 
altijd even veel ruimte, Mimoun zorgt er voor dat de kinderen zich 
toch uitstekend kunnen vermaken!  
 
Jeroen de groot, heeft helaas eind 2018 afscheid van ons 
genomen. Jeroen was vaak op het kantoor te vinden en was er 
niet vies van om zijn handen vuil te maken. Als er iets moest 
gebeuren was Jeroen vaak de eerste die opsprong en aan de 
slag ging. 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 manusje van alles want op de familie- en sportdagen 
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houdt hij het overzicht over alle activiteiten en zorgt hij 
ervoor dat het draaiboek dat zorgvuldig is opgebouwd, 
wordt nageleefd. We zullen je missen Jeroen! 
 
Gijs van Buel, is onze nieuwste werknemer. Gijs werkt al 
jaren als vrijwilliger of als medewerker op de activiteiten. 
Ook is hij vaak te vinden op het Stellenboschplein met de 
Hopmobiel. Vanaf 2019 treedt Gijs in dienst als vaste 
werknemer. Hij neemt de taken van Jeroen over. 
 
Lies Hoogerheide, werkt ook al jaren bij ons in de wijk. 
Lies is altijd bezig met de kinderen en dat is ook haar 
kracht. Lies denkt altijd in het belang van de kinderen. Lies 
beheert het Hopje op het Joubertplantsoen en wij hopen 
dat ze dit nog velen jaren zal doen! 
 
STiP-banen 
Eind 2017 hebben wij onze 6 STiPpers mogen verwelkomen. 5 van deze waren voor ons 
bekende gezichten en we hebben 1 nieuw gezicht mogen verwelkomen. Wij zijn hartstikke 
blij dat wij hen aan ons team hebben mogen toevoegen. 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. Na 1 jaar met onze STiPpers te hebben gewerkt zijn we nog steeds hartstikke 
blij met onze STiPpers. De bedoeling is dat de STiPpers nog voor 2 jaar actief bij de Haagse 
Hopjes werken. Wij proberen onze STiPpers zo goed mogelijk te begeleiden en te 
ondersteunen waar nodig. Zo zijn er gedurende 2018 diverse cursussen geweest waar zij 
aan deelgenomen hebben, die weer bijdragen aan hun ontwikkeling. Het is namelijk de 
bedoeling dat ze gedurende de 3 jaar dat zij actief zijn bij de Haagse Hopjes, scholing krijgen 
om zich in de toekomst wellicht ergens anders op te kunnen richten. 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 heel blij dat deze trouwe 
STiPpers nu de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Hopelijk kunnen wij onze 
STiPpers nog langer behouden. Hier zullen wij wel subsidie voor moeten ontvangen want als 
onze STiPpers weg zouden vallen, zal de Stichting Haagse Hopjes Transvaal het veel 
lastiger krijgen om alles goed te laten verlopen. 
 
Omdat onze STiPpers niet altijd de Nederlandse taal goed beheersen, proberen wij ze hier in 
te steunen en bij te staan Dat zorgt wel eens voor complicaties waardoor het werk er niet 
altijd makkelijk op wordt. Het neemt niet weg dat onze mensen hard hun best doen en actief 
bezig zijn om Nederlands te leren. Daarom zijn wij ook heel trots op onze STiPpers. 
Dit zijn onze STiPpers 
 
Hans van Klaveren, Na jaren bij de post te hebben gewerkt, is Hans via een STiP-baan bij 
de Stichting Haagse Hopjes uitgekomen. Hans is altijd vrolijk en houdt van zingen en je hoort 
dan ook regelmatig op het Wijkpark een Surinaams of Nederlands liedje voorbijkomen. Aan 
alles merk je dat Hans er veel plezier in heeft om met kinderen te werken. En zijn 
enthousiasme straalt dan ook door naar de kinderen. 
 
Halima El Ouai, is al een tijd bij ons als vrijwilliger. Daarom waren wij blij dat ze haar werk 
als STiPper in 2018 door heeft kunnen zetten. Omdat Halima het Nederlands goed beheerst, 
fungeert ze soms als tolk. Omdat er in de wijk tot wel 120 verschillende nationaliteiten wonen 
en sommigen geen Nederlands spreken, kan Halima in het Arabisch onze regels en 
gewoontes uitleggen. 
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Naziha Aada, heeft afgelopen jaar samen met Lies de 
wacht gehouden op het Joubertplantsoen. We zien aan 
Naziha dat zij heel hard haar best doet om zichzelf te 
ontwikkelen op allerlei gebieden. Daar zijn wij trots op! 
 
Jamal Azarkan, is ook al een tijd bij ons als vrijwilliger. 
Jamal beheert samen met Mimoun het Hopje op het 
Kaapseplein. Samen zorgen zij er voor dat de kinderen 
daar altijd met een glimlach het plein op komen. 
 
Fariz Aoulad Taib, kennen wij ook al heel lang. Fariz 
staat vaak op het Wijkpark maar mocht het nodig zijn, 
vindt hij het geen probleem om op een ander plein ergens 
bij te springen. Fariz is vaak fietsen aan het repareren 
samen met Hans.  
 
Karim Eljaouhari, Na de verbouwing aan het Anna Blamanplein heeft Karim voor de 
(moes)tuin gezorgd. Naast het uitlenen van fietsen, voetballen met de kinderen, heeft hij er 
een leuke hobby op nagehouden: Veel Collega’s konden bij Karim verse courgettes en 
andere groenten halen. Helaas hebben wij in december 2018 afscheid moeten nemen van 
Karim. Het gaat je goed Karim! 

 
Vlnr: Halima, Naziha, Lies, Jamal, Fariz, Hassan, Jeroen, Abdel, Hans, Joke, Farima. 
Laag: Karim, Mimoun Achalhi en Mimoun Achahbar. 
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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. Ook zijn er gelukkig nog 
steeds buurtbewoners die óók willen 
participeren bij de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal. Wij kunnen altijd een beroep op 
hen doen bij de plein- en wijkactiviteiten. 
Het moet zeker wel vermeld worden dat het 
hier om relatief oudere, zeer trouwe 
vrijwilligers gaat waarvoor het steeds 
zwaarder wordt om een hele middag actief 

bezig te zijn. 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 begin 
van dit 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 nog als vaste vrijwilliger bezig. De rest is dus zoals 
ze dat noemen ‘omgestipt’.  
 
We kunnen dus nieuwe vaste vrijwilligers plaatsen, maar omdat de 
begeleiding hiervoor intensief is, hebben we nog niet actief 
geworven.   

De Hopjes van de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal 
 
Wijkpark Transvaal 
 
Het Wijkpark Transvaal is het drukste en grootste plein van 
alle Hopjespleinen. Dit Hopje is ook het middelpunt van de 
wijk. Het Hopje op het Wijkpark Transvaal is dan ook, net 
zoals al onze andere pleinen gedurende het hele jaar 
open. Op het Wijkpark is het altijd druk met mensen die 
met allerlei verschillende dingen bezig zijn. Sommige 
mensen komen er picknicken, vaak zijn er jongeren aan 
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het sporten maar het meest van al zijn er 
kinderen aan het fietsen of spelen met 
speelgoed van de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal. 
 
Het speelgoed of de fietsen kunnen de 
kinderen bij de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal gratis lenen in ruil voor goed 
gedrag. Wel dienen de kinderen een 
pasje te laten maken. Dit is geheel gratis. 
Het speelgoed uitlenen gebeurt van 
maandag tot vrijdag. Vanaf het begin op 
8 mei 1996 tot eind 2018, hebben wij 
ruim 12.000! pasjes gemaakt. Dit is 
natuurlijk een gigantisch aantal waar wij 
erg trots op zijn. 

 
Het Wijkpark is mooi ingericht. Met faciliteiten om te 
sporten, spelen en te fietsen, is er voor jong en oud, 
voor ieder wat wils. Omdat het Wijkpark centraal ligt 
en als centrum van de wijk fungeert, organiseren wij 
hier veel activiteiten in de vakanties. Dit doen wij 
voornamelijk voor de kansarme kinderen die niet op 
vakantie gaan. 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. Doordat het Wijkpark Transvaal 
makkelijk te bereiken is, is het ook altijd erg druk op onze activiteiten op dit plein. Er komen 
mensen speciaal voor onze activiteiten vanuit heel Den Haag en omstreken. 
 
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 de leegte gedurende 
de drukke periode op te vangen. Op sommige dagen kan je hier wel meer dan 400 kinderen 
op een dag ontvangen. 
 
Al met al is het Wijkpark zeker de moeite waard om een keer te bezoeken. Of het nou voor 
het lenen van speelgoed is, of om zomaar even te kijken bij één van onze activeiten, 
vervelen zul je je zeker niet. 
 
Stellenboschplein 
Het Stellenboschplein is voor ons een ander plein 
dan de andere pleinen omdat wij hier geen vast 
Hopje hebben. Gedurende de wintermaanden zul je 
ons hier weinig aantreffen maar zodra de zon ook 
maar een beetje begint te schijnen, komt onze 
Hopmobiel naar buiten. De Hopmobiel is onze 
elektrisch aangedreven bus vol met speelgoed. Deze 
komt 2 dagen in de week de kinderen vermaken op 
de dagen dat er geen Haagse Markt plaatsvindt. 
 
In het verleden hebben meester Hassan en/of 
meester Karim de Hopmobiel rondgereden en 
speelgoed uitgeleend aan de kinderen. Verleden jaar 
hebben voornamelijk meester Ben en Gijs de 
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Hopmobiel naar het Stellenboschplein gereden en werden ze hier elke keer weer met groot 
gejuich onthaald.  
 
Op het Stellenboschplein willen de kinderen ook vaak circusactiviteiten beoefenen en geven 
ze aan het einde van de dag de leukste shows weg! Het Stellenboschplein is zeker de 
moeite waard om een keer te bezoeken als onze Hopmobiel er staat! 
 

Anna Blamanplein 
Begin 2018 was het Anna Blaman klaar met 
de grote verbouwing en was het weer 
helemaal klaar om op gespeeld te worden. 
Het Anna Blamanplein heeft een grote 
metamorfose ondergaan waardoor er nu 
een tuin om ons Hopje heen ligt. Hoewel het 
er prachtig uitziet, is het in praktijk iets 
minder handig. Helaas hebben wij dit jaar 
vanwege ruimte gebrek onze familiedag niet 
door kunnen laten gaan. Maar wees gerust 
in 2019 zijn wij op 18 September hier weer 
met een leuke familie/sportdag; dus pak 
alvast maar je agenda en zet het er in! 

Omdat er nu een mooie tuin om het Hopje ligt, hebben meester Karim en meester Hassan 
besloten om hier een moestuin van te maken. Zij kweken hun eigen courgettes, pompoen, 
tomaten en andere groenten. Eén van onze Hopjesmedewerker heeft hier een dagtaak bij. 
Voor een heerlijk kopje verse muntthee kun je hier goed terecht.  
 
Naast het tuinieren zijn deze meesters ook druk bezig met de kinderen. Altijd behulpzaam en 
oplossingsgericht denken werkt goed. Zo hebben zij misschien niet alle ruimte, maar ze 
hebben wel net zo veel speelplezier. Helaas hebben wij eind 2018 afscheid van meester 
Karim moeten nemen. 
 
Omdat tijdens de verbouwing ook de voetbalkooi is aangepakt, kun je op dit plein, jong of 
oud altijd jezelf vermaken. Het voetbalveld is voorzien van een mooie nieuwe kunstgrasmat 
die de jongeren erg graag wilden. Dit is erg fijn 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!  
 
Joubertplantsoen   
Niet alleen het Anna Blamanplein maar ook het Joubertplantsoen heeft een metamorfose 
ondergaan. Het sportveld had namelijk meerdere gaten, dit bevorderde natuurlijk niet het 

speelplezier als er jongeren of kinderen 
gingen voetballen. De veiligheid kwam hier 
ook mee in het geding. Dat terwijl de Hopjes 
zich juist inzetten voor een ‘veilige’ en 
leerzame speelomgeving! Daarom is er 
samen met de gemeente besloten voor een 
grote verbouwing. De Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal en dan met name onze 
dames van het Joubertplantsoen hebben hier 
goed aan bijgedragen. Zij hebben zicht 
samen met de buurt en de gemeente 
gebogen over de herinrichting van het 
Joubertplantsoen.  
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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. Verder is het 
bezoekadres van het Hopje ook 
aangepast. Het Hopje is 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 was mag het 
resultaat er zijn. 

 
Op 17 april 2018 hebben wij de opening van het Joubertplantsoen dan ook groots gevierd 
met een sportieve familiedag. Naast veel kinderen jongeren en hun ouders, was ook de 
burgemeester van Den Haag Pauline Krikke, aanwezig om het plein officieel te openen.  
 
Ruth Firstplein 
Het Ruth Firstplein vernoemd naar een belangrijke Zuid-
Afrikaanse  apartheidsactiviste, is wat je ons kleinste en 
rustigste plein kan noemen. Hier komen veel moeders met 
jonge kinderen, wat een prima toevoeging is naast de 
pleinen die ook voor grotere kinderen zijn. 
 
Onze meester Mimoun houdt het overzicht op dit plein en 
zorgt voor de veiligheid. Helaas houden wij geen 
activiteiten op dit plein. Het plein is hier niet groot genoeg 
voor maar ook omdat de mensen uit de buurt hier geen 
behoefte aan hebben. Wel kunnen zij hier terecht voor 
een potje Panna-voetbal, fietsen of skelters te lenen.  
Ook heeft dit pleintje, anders dan andere pleinen, poppen 
en ander speelmateriaal voor kleine kinderen.  
Er zijn genoeg zitplaatsen en ruimte voor gezinnen. In de zomervakantie kan het hier 
behoorlijk druk worden, maar deze drukte word door Mimoun goed opgevangen.  
 

Kaapseplein 
Het Kaapseplein is ons oudste plein. Hier is 
in mei 1996 ons allereerste Haagse Hopje 
geopend. In 2017 heeft ook dit plein een 
grote metamorfose ondergaan dus was het 
in 2018 tijd om onze speelcontainer onder 
handen te nemen. Er waren in de loop der 
jaren lekkages ontstaan, waardoor wij het 
dak vervangen hebben. Ook was er 
behoefte aan een mooie nieuwe laag verf, 
natuurlijk in de Hopjeskleuren groen en 
geel. 
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Op de doordeweekse dagen staan Mimoun en Jamal hier 
om de kinderen te voorzien van speelgoed of andere 
benodigdheden. Het Kaapseplein bevat tal van 
speelmogelijkheden. Zo is er een voetbalveldje, diverse 
klim- klauter- en glijtoestellen op het plein aanwezig. 
Onder en rondom de grote lindeboom staan diverse 
bankjes waar ouders in de zomer in de schaduw hun 
kroost in de gaten kunnen houden.  
 
Helaas kent het Kaapseplein ook een keerzijde. Zo lopen 
er 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 begin 2018 ook nog 
eens omgestipt. 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 begeleid 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. 
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Verslagen Bestuur en pleinen 2018 
Opknapbeurt Haagse Hopje Kaapseplein - 11 februari 2018  
 
Nadat de speeltoestellen op het Kaapseplein een flinke 
opknapbeurt hadden gekregen, was het ook tijd dat het Hopje 
eens goed onder handen werd genomen. Het oudste Hopje 
bestaat er al meer dan 20 jaar. Hoewel het niet de eerste keer 
is dat het Hopje opgeknapt wordt, kon het wel weer een 
opfrisbeurt gebruiken. Er waren lekkages ontstaan en hierdoor 
hebben we het dak moeten laten vervangen. Ook was er 
behoefte aan een fris nieuw laagje verf in de container en de 
opslagcontainer. Dit is gelijk goed en vakkundig geregeld. Wat 
we zelf met eigen mensen konden hebben we samen goed 
aangepakt en de rest hebben we uitbesteed. 
 
Het hele Hopje is geïnspecteerd en alle gaten en roestplekken 
zijn behandeld en weer opgelapt voor de komende 20 jaar. 
Omdat er kans was op lekkage en we dit natuurlijk graag vóór 
willen zijn, zijn er ook nieuwe platen op het dak geplaatst zodat  
hier de komende jaren niets meer aan gedaan hoeft te worden.  
Op deze manier blijft meester Mimoun ook droog.  
 
De nieuwe STiPpers hebben hier samen met Lies en Mimoun 
de handen flink uit de mouwen gestoken en zijn trots op het 
resultaat. Dit lijkt op zich een simpel klusje maar al het 
materiaal diende opnieuw uit de containers te worden 
verplaatst en al het materiaal aan de muur moest worden 
losgeschroefd. Het is dan goed te zien hoeveel materiaal een 
Hopje nodig heeft om te kunnen draaien, dit is lang niet alleen 
speelgoed! Het heeft de nodige manuren en energie gekost 
maar het Kaapseplein kan er weer een behoorlijke tijd 
tegenaan! 
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1000 STiPpers verwelkomt! in Sportcomplex Zuiderpark - 13 maart 
2018 
 
In 2017 is de gemeente Den Haag een grootschalig banenproject begonnen. Dit is het STiP-
project, Sociaal Traject in Perspectief. Hierbij worden mensen gedurende 3 jaar begeleid in 
hun nieuwe werkomgeving om ze in de toekomst weer op meerdere plekken inzetbaar te 
maken. Via dit project heeft de Stichting Haagse Hopjes Transvaal een 6-tal STiPpers in 
dienst gekregen. 
 
Door deze mogelijkheid hebben de medewerkers de kans om zichzelf te ontwikkelen. Ook 
hebben de Hopjes er voor deze periode vaste krachten bij die de onderbezetting van de 
Hopjes tijdelijk kunnen opvangen. Voor deze mogelijkheid willen wij wethouder Rabin 
Baldewsingh dan ook hartelijk bedanken. Ook voor de manier waarop hij zich de afgelopen 
jaren heeft ingezet voor Den Haag en ook altijd een goed woordje voor de Hopjes over had. 

 
Grote opknapbeurt en nieuwe accu’s Hopmobiel - 15 maart 2018 
 
De Hopmobiel is ons ‘mobiele Hopje’ deze elektrowagen, vroeger gebruikt voor het vervoer 
van personen in rolstoel, is momenteel gevuld met sport- en spelmateriaal. Enkele dagen per 
week rijdt dit mobiele Hopje naar het Stellenboschplein of andere plaatsen in en rondom 
Transvaal. Dit heeft de elektrowagen erg dapper en lang vol gehouden. Maar de laatste jaren 
ging het achteruit met onze trouwe Hopmobiel. De accu’s waren het aan het begeven! De 
afgelopen jaren hebben we hard ons best gedaan om sponsoren te vinden voor de nieuwe 
accu’s. Dit is helaas niet gelukt; de Stichting heeft dit nu, van de toch al niet te hoge 
exploitatiesubsidie betaald.  
De Hopmobiel kan er nu weer opnieuw een heel aantal jaren tegenaan.   
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Verkeersles Yunus Emre Wijkpark Transvaal - 20 maart 2018 
 

We zitten nog niet in de drukke activiteiten periode 
maar er gebeurt al van alles rondom de Hopjes. Naast 
alle verbouwingen, reparaties e.d. leveren de nieuwe 
STiPpers al extra mogelijkheden. Hoewel we een 
naschoolse organisatie zijn staan we natuurlijk open 
voor alle activiteiten die bevorderend zijn voor de 
jongeren uit de buurt. Zo wilden de kinderen van de 
Yunus Emre school een keer gebruik maken van het 
mooie verkeersplein op het Wijkpark Transvaal. 
Hiervoor hadden ze natuurlijk ook fietsjes en skelters 
nodig die de Hopjes toevallig ook hadden. 
 
Voor deze speciale verkeersles zijn de STiPpers al 
vroeg op het Wijkpark om alles klaar te zetten. Ook de 
moeders en klassenassistenten waren mee gekomen. 
Uiteraard steunen wij dit soort initiatieven maar het kost wel redelijk wat extra 
werkzaamheden. Als we dit goed kunnen blijven plannen is het met de nieuwe STiPpers wel 
haalbaar om dit soort extra activiteiten te blijven ondersteunen. 
 
Zomaar een dag uit het Haagse Hopjesjaar - 17 april 2018 
 
Over het algemeen schrijven we een verslag van een activiteit of wanneer er iets speciaals is 
bij de Haagse Hopjes maar eigenlijk is het elke dag wel heel speciaal bij de Hopjes. Want 
naast de plm. 20 activiteiten die wij jaarlijks 
organiseren, zijn wij ook nog eens 230 dagen per jaar 
“gewoon” open voor speelgoeduitleen. Elke dag 
behalve het weekend en de Kerstvakantie. Dit is voor 
ons en voor de kinderen in de wijk heel normaal  aan 
het worden maar dit is natuurlijk niet vanzelfsprekend! 
 
Daarom plaatsen wij hier ook eens een verslag van 
een willekeurige dag op het Wijkpark Transvaal: 
dinsdag 17 april 2018. 
 
Vandaag kwamen de medewerkers Abdel en Fariz om 
half 3 aan bij het Hopje. Ze zetten koffie en zetten het 
gros van het speelgoed buiten binnen het hekje. De 
eerste moeders nemen al plaats rondom het Hopje, 
wachtend op hun kinderen die uit school komen. Het 
weer is lekker dus staat er ook een parasol buiten.  
Dan worden de luiken geopend en is het Hopje open voor gebruik. Het is dan nog héél even 
wachten tot de kinderen vanuit school eerst langs huis gaan om vervolgens naar het plein te 
komen. Sommige kinderen gaan niet eens langs huis en komen aanrennen, gooien hun jas 
en tas ergens neer, zoeken hun pasje en proberen zo snel mogelijk bij het hekje te zijn om 
als eerst een keuze te hebben uit al het speelgoed. 
 
Als de eerste stormloop voorbij is en de meeste kinderen iets om mee te spelen hebben 
komen de eerste moeders al vragen of ze een pasje kunnen laten aanmaken. Vaak gebeurt 
dit met handen en voeten,want met de vele talen die er op het plein gesproken worden blijft 
dit altijd lastig. Met deze ouders die vele vragen hebben en de kinderen die om de haverklap 
langs komen om iets te ruilen is het erg levendig rondom het Hopje. Verder roepen de 
meesters af en toe iets naar de kinderen die zich niet aan de regels houden.  
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Of doen ze een klein spelletje met de kids (in het zeldzame geval dat hier tijd voor is). Dit 
gaat dan enkele uurtjes door totdat de zon begint te zakken. Sommige ouders gaan met hun 
kroost naar huis om te eten. Dan komen de wat oudere jongens die nog even een balletje 
komen trappen.  
 
Dit is de tijd dat de meesters rustig beginnen met opruimen. Als alle spullen weer netjes op 
hun plaats staan, wordt het Hopje afgesloten en kunnen de meesters weer naar huis. 
Morgen weer een dag: 18 april, Openingsactiviteit ter gelegenheid van het vernieuwde 
Joubertplantsoen. De Haagse Hopjes Transvaal… Altijd in beweging! 
 

Sport&Spelfestival Buurthuis Mandelaplein - 8 mei 2018 
 
Net als afgelopen jaar hebben de Hopjes weer enkele workshops aangeboden op het sport- 
en spel festival van het Buurthuis Mandelaplein. Het is ontzettend druk op de Hopjespleinen 
met de meivakantie en het lekkere weer maar … liever een goede buur dan een verre vriend 
daarom hebben wij enkele sportactiviteiten uitgevoerd op deze hete lentemiddag. We 
hebben een stuntstep parcours uitgezet, een volleybal workshop begeleid en een klein 
springkussen opgezet. Deelname aan deze dag was gratis en de kinderen konden ook nog 
eens lekker limonade drinken en een lekker stukje vlees van de barbecue eten.  
 
Om deze activiteiten te begeleiden waren Fariz, Hans, Nazia en Gijs meegekomen naar het 
Mandelaplein. Afwisselend stonden ze bij de verschillende activiteiten om de kinderen te 
helpen. Uiteraard was er ook nog het schminken en een voetbaltoernooi georganiseerd door 
de jongens van Streetsport.  
 
Leuk om te merken dat de activiteiten van de Hopjes zo aanslaan bij de kinderen en hierdoor 
ook bij ouders en andere organisaties. Wij vinden het dan ook hartstikke leuk om gevraagd 
te worden voor dit soort evenementen want dit houdt in dat wij het qua sport- en 
spelactiviteiten goed doen. TV-west was aanwezig en heeft alles op camera vast gelegd;  
De uitzending was 8 juni 2018. 
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Joubertplantsoen en tuingereedschap - 18 mei 2018 
 

Het Joubertplantsoen is helemaal af! De kunstgrasmat ligt al 
een tijdje, de plantjes zijn allemaal geplant en het plein kan 
worden afgesloten voor scooters; een kraantje voor drinkwater 
is geplaatst, is het middenstuk van het plein volledig vlak 
getrokken en is er prima belijning aangelegd om te 
spelen/sporten. Wij van de Hopjes zijn dan ook erg tevreden 
met hoe het plantsoen is heringericht. Om alle plantjes en 
bomen in goede conditie te houden hebben de Haagse Hopjes 
een hele lading aan tuingereedschap aangeschaft. Het plein 
moet natuurlijk door alle gebruikers, schoon gehouden worden. 
Maar de Hopjesmedewerkers hebben hier ook zeker een taak 
in. Samen met de kinderen worden de plantjes besproeid en 
wordt er afgesproken hier niet doorheen te lopen.  
 
Zoals al gemeld hebben de Hopjes hiervoor materiaal 
aangeschaft dat (helaas) ook nog ergens gestald moet worden. 
Dit neemt extra plek in waardoor het speelgoed net iets 
krapper komt te staan. Maar dit nemen we maar voor lief! Als 
het leuk wordt aangeboden vinden kinderen plantjes 
watergeven met de gieter bijna net zo leuk als rijden op de 
skelters! Al met al is het een heel gevarieerd plein geworden. 
Tot ziens op het Joubertplantsoen! 
 
Anna Blamanplein: Van speelgoeduitleen  
naar tuinders – 7 juni 2018 

 
Het Anna Blamanplein heeft het afgelopen jaar een 
transformatie ondergaan. Hoewel we wel betrokken zijn 
geweest bij het ontwerp van het plein is het toch niet helemaal 
geworden wat wij ervan gehoopt hadden. Het speelgedeelte 
voor de kinderen is kleiner geworden en het directe gebied 
rondom het Hopje is veranderd in een grote moestuin. Zó is het 
niet naar voren gekomen in de overleggen die aan de 
herinrichting vooraf gingen. Natuurlijk vinden wij óók dat de 
buurtbewoners een stem moeten hebben in hoe hun buurt eruit 
komt te zien maar nu moet veel Hopjesmateriaal ergens 
anders worden opgeslagen omdat er ruimte moest komen voor 
al het tuingereedschap.  
 
Ook is er veel speelgoed naar andere Hopjespleinen gegaan 
voor opslag. In het begin werkten er nog wel buurtvrouwen in 
de tuintjes (de doelgroep waarvoor de moestuintjes in eerste 
instantie zijn aangelegd) maar gaandeweg wordt nu het 
meeste werk gedaan door de Hopjesmensen meester Karim 
en meester Hassan. Zij zijn wekelijks veel tijd kwijt aan het 
onderhouden van de bomen en het tuintje.  
 
Maar …. Er is ook een positieve kant aan het verhaal: naast 
dat er ooit mensen ‘Hopjes bier’ zijn gaan brouwen, is er nu 
ook echte ‘Hopjesthee’ en ‘Hopjescourgettes’! Allemaal 
gegroeid op een Hopjesplein.  
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Gelukkig komen de buurtbewoners nog wel eens kruiden of groenten uit de tuintjes ophalen. 
Maar het werk wordt voornamelijk verzet door Meester Karim en Meester Hassan.  
 
De nieuwe boompjes die zijn geplant zullen hopelijk mogen uitgroeien tot grote statige 
bomen. Maar voor het zover is moeten ze de eerste jaren tussen de spelende kinderen zien 
te overleven. Helaas blijft het voor kinderen leuk om aan de takken te gaan hangen, de 
bomen te ‘knuffelen’ of de schors eraf te peuteren. Dit is voor de bomen natuurlijk helemaal 
niet fijn. Onze eigen bomenfluisteraar Karim heeft gelukkig ervaring met planten en bomen 
vanuit zijn vorige werk en hij heeft hier dan ook al menig boom het leven gered. Wij hopen 
dat de kinderen leren van meester Karim en dat ze (de bomen) allemaal volwassen mogen 
worden! 
 
Hoewel het natuurlijk hartstikke leuk is om groenten te kunnen verbouwen op een openbaar 
veldje, gaat dit helaas niet vanzelf. Wij hopen dan ook dat de buurt hier verder gaat met hun 
eigen ideeën en dat de Haagse Hopjes hier een assisterende rol in krijgen in plaats van de 
hoofdrol.  
 
Etentje medewerkers  
28 juni 2018 
 
De medewerkers van de Haagse Hopjes 
werken verdeeld over de Wijk Transvaal. 
Iedereen beheert een pleintje en is hier zelf 
verantwoordelijk voor. Daardoor zien zij elkaar 
eigenlijk weinig. Ze ontmoeten elkaar bij de 
activiteiten van de Hopjes omdat hier alle 
medewerkers samen werken. Alleen hierdoor 
zijn onze beroemde Haagse Hopjes-activiteiten 
mogelijk.  
 
Maar om toch een team te vormen, waarbij iedereen op één lijn is en dezelfde normen & 
waarden gebruikt bij het spelen op de pleinen, komen we af en toe samen met bijvoorbeeld 
een etentje. Dit jaar zijn we op 28 juni (vlak voor de zomervakantie)  met alle 
personeelsleden gaan eten bij Bab Mansour. 
 

Op deze bijeenkomsten wordt van alles besproken. Van  
regels die moeten worden nageleefd, tot speelgoed dat moet 
worden aangeschaft. Op dit specifieke etentje ging het vooral 
over de veiligheid op onze activiteiten. Het was rond deze tijd 
vaker in het nieuws dat er ongelukken gebeurden met 
springkussens op activiteiten in binnen- en buitenland. Uiteraard 
zijn dit soort onderwerpen bij ons erg van belang. Want wij willen 
natuurlijk geen enkel ongeluk bij onze activiteiten. 
 
Behalve dat we over praktische zaken praten, genieten we vooral 
ook van het gezellig samenzijn en het heerlijke eten. Altijd 
gezellig en productief… En ook nu weer een heel geslaagde en 
ontspannen avond. 
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Openhouden Haagse Hopjes - Zomervakantie 2018 
 
Het was een van de heetste zomers van de  
afgelopen 100 jaar. Genoeg reden voor iedereen om 
buiten lekker af te koelen en te spelen. Hoewel het af en 
toe misschien wel te warm was. Dankzij onze nieuwe STiP 
medewerkers hebben we er dit jaar voor kunnen zorgen 
dat alle Hopjes gedurende de vakantieperiode open zijn 
gebleven. Wij streven er altijd naar op minimaal 3 pleinen 
open te zijn en dit jaar zijn er bijna constant 5 pleinen open 
geweest. Heel fijn dat we dit jaar minder hebben hoeven 
puzzelen met de bezetting. Het is ook alweer het derde 
jaar  op rij dat meester Gijs en meester Ben tijdelijk de 
vaste meesters zijn op het Wijkpark Transvaal. De vaste 
medewerkers kunnen dan lekker even met vakantie en de 
kinderen zien weer 2 bekende gezichten. Ondanks de hitte 
hebben de meesters zich alsnog geen moment verveeld 
want aandacht vragen de kinderen genoeg. Op de 
allerwarmste dagen is de waterbaan van de Hopjes 
ingezet om voor de nodige verkoeling te zorgen. Dat was 
heel fijn, zeker als je hoort dat niet alle kinderen ten alle 
tijden naar huis kunnen omdat hun ouders niet thuis zijn. 
Gelukkig kunnen ze dan altijd bij de Hopjes terecht. Veel 
kinderen wilden ook graag helpen bij de Hopjes en 
hiervoor konden ze dan ook prima bij de meesters terecht. 
Bij het opruimen kwamen ze een stapel T-shirts tegen van 
vorig jaar : 20-jaar Hopjes, die te klein waren voor de 
vrijwilligers. Deze shirts zijn natuurlijk super populair bij de 
kinderen. De twee meesters hadden bedacht dat de 
kinderen deze shirts konden verdienen. Niet zoals anders, 
door te helpen, want dit verwachten we sowieso van ze 
maar door nieuwe bewegingsactiviteiten te leren. Als 
‘bewijs van hun proeve’ droegen ze de rest van de 
vakantie non stop hun 20-jaar Haagse Hopjes T-Shirt.  
Natuurlijk plaatsten we de waterbaan op het gras zodat 
het verspilde water ten goede kwam aan de bomen, de 
plantjes en het gras. Zo sloegen we twee vliegen in één 
klap.  
 
Omdat alle kinderen goed zijn beziggehouden had 
meester Hans veel tijd om zich te richten op de reparaties 
van de materialen. Dit is in de drukte tijdens de vakantie 
hartstikke hard nodig. Dankzij hem is het materiaal in 
tiptop conditie gebleven gedurende de vakantie! Maar 
uiteraard stopt het werk niet bij de uitleen van speelgoed 
en het aanleren van nieuwe bewegingen. Elke woensdag 
werd het Wijkpark Transvaal omgetoverd tot het leukste 
plein van Nederland met stormbanen en leerzame 
workshops voor de jongeren. Dit werd ook door de 
meesters begeleid maar hier waren ook vele 
buurtbewoners en andere vrijwilligers bij betrokken. 
Verslagen van deze dagen vindt u ook op onze website: 
www.haagsehopjes.nl. Gebeuren er dan geen vervelende 
of minder leuke dingen op het Wijkpark vraagt u zich af?  
 

http://www.haagsehopjes.nl/
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Op de enkele schaaf- en snijwondjes van het spelen na 
hebben wij dit jaar weinig akkefietjes gehad. Dus ‘nee’, 
eigenlijk was het afgelopen jaar alleen maar gezellig en 
erg sportief op het Wijkpark Transvaal en zeker ook op de 
andere pleinen van de Haagse Hopjes. Ondanks de hitte 
was het een zeer geslaagde vakantieperiode! De kinderen 
hebben genoten, de meesters hebben zich goed vermaakt 
en de sfeer op de pleinen was super!  
 
De Hopmobiel op het Stellenboschplein  
10 juli 2018 
 
De kinderen rondom het Stellenboschplein hadden dit jaar 
veel geluk! De Haagse Hopjes had namelijk dit jaar twee 
vrijwilligers gevonden die, mits het niet regende, op de 
dinsdag en donderdag met de Hopmobiel naar het 
Stellenboschplein wilden rijden. Wat een geluk dus dat we 
dit jaar zo’n lange, hete en droge zomer hadden! 
 
Een grote groep kinderen stond dan al springend en 
juichend de Hopmobiel  binnen te halen; zelfs nog 
gevaarlijk vóór de Hopmobiel uit. Als die dan eindelijk 
geparkeerd stond, werden de deuren geopend en konden 
de kinderen hier kiezen uit een uitgebreid aanbod aan 
speelgoed. 
 
Op het Stellenboschplein zijn de Hopjes super populair. 
Dit komt waarschijnlijk door de verrassingsfactor van de 
Hopmobiel. Het is geen vast Hopje en het is vaak dus 
maar de vraag of hij komt.  Dan is het ook nog eens 
superleuk omdat de meesters bijna constant zelf mee aan 
het spelen zijn.  
 
Maar….. het allerleukste vinden de kinderen de 
circuskoffer van Jantje Beton. Deze box zit vol met 
circusartikelen zoals Chinese bordjes, jongleerballetjes en 
diabolo’s. Hoewel het niet altijd even goed gaat met de 
trucs blijven de kinderen hier hard op oefenen! 
 
De Hopmobiel staat hier op de dinsdag en de donderdag 
omdat er dan geen Haagse Markt is waardoor de wijk niet 
helemaal vol gepropt is met auto’s en vrachtwagens. 
Hierdoor waarschijnlijk ook gaan veel mensen op deze 
dagen naar de Lidl. Ná de boodschappen blijven ze vaak 
hangen zodat de kinderen nog even kunnen spelen. En zo is 
het plein lekker gevuld en gebeurt er van alles.  
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Broodcontainers op het Anna Blamanplein 
11 juli 2018   
Ook het Anna Blamanplein heeft nu, nadat deze eerder al 
op het Wijkpark Transvaal waren geplaatst, een nieuwe 
broodcontainer. In deze broodcontainer kan al het 
overtollige brood van bewoners worden gedeponeerd 
waarna hier biobrandstof van kan worden gemaakt. Een 
mooie actie om milieubewuster te leven. Maar ook voor de 
buurtbewoners is dit fijn, omdat dit brood anders in de 
tuintjes ligt te schimmelen waar de meeuwen het opeten, 
om dit al vliegend, weer te ‘verspreiden’ over de buurt.  
Voorheen stonden er mobiele broodcontainers. Deze heeft 
Meester Hassan van het Anna Blamanplein ruim een jaar 
lang op bepaalde dagen buiten gezet. De nieuwe  
vaste containers zijn constant bereikbaar en daardoor tijd 
besparend. Zij kunnen die tijd nu inzetten in het onderhoud 
van de kruidentuintjes van de bewoners.  
 
Uiteraard hopen wij dat er goed gebruik wordt gemaakt 
van de broodcontainers en dat er ook steeds minder afval 
op straat terecht komt. Uiteraard blijft de 
verantwoordelijkheid hiervan bij de bewoners liggen maar 
de promotie van de broodcontainers was wel leuk gedaan.  
Wij hopen dat er hier dan ook volop gebruik van gemaakt  
gaat worden. Er was namelijk een voorstelling van 
Broodkapje in combinatie met een pratende prullenbak, 
die al wel bekend is in de wijk. Dit was erg leuk voor de 
kinderen maar hopelijk komen de volwassenen ook op de 
broodcontainers af. Wij wachten het nog even af! 
 

Veiligheid en Milieu bij de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal - 12 juli 2018 

 
De Stichting Haagse Hopjes Transvaal is al ruim 23 jaar 
een begrip in de Wijk Transvaal. Omdat de activiteiten elk 
jaar steeds beter worden bezocht, hebben we daarom de 
afgelopen jaren ook aanzienlijk meer activiteiten 
georganiseerd. Het is natuurlijk hartstikke gezellig dat er 
steeds meer mensen naar toe komen maar meer mensen 
betekent ook meer rommel aan het einde van een 
activiteit. Daarbij heb je door méér spelende kinderen ook 
meer kans op onveilige situaties. Op beide punten neemt 
de Stichting haar verantwoordelijkheid.  
 
Prioriteit bij de Haagse Hopjes is de veiligheid van de 
kinderen en bezoekers. Dat staat voorop! Al sowieso 
hebben we bij ieder luchtkussen minimaal 1 persoon 
staan voor toezicht. Maar meestal zijn dat er twee en 
soms drie. Toezicht houden op het spelende kind op een 
luchtkussen kan veel botsingen voorkomen. 
 
Wij houden geregeld vergaderingen met de op de pleinen 
aanwezige meesters en juffen.  
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We bespreken dan het belang van juiste begeleiding bij de 
springkussens en andere activiteiten. In de 23 jaar dat we 
activiteiten organiseren hebben we nog nooit meer dan 
een gebroken arm of schaafwond gehad vanaf de 
luchtkussens en dit houden wij graag zo.  
 
Uiteraard kunnen wij nog steeds leren van wat er bij 
andere organisaties fout is gegaan en hierop inspelen. 
Hadden we voorheen onze veiligheidsregels op stevige 
geplastificeerde A4-tjes…. sinds juli 2018 hebben we die 
uitvoering vervangen door grote makkelijk leesbare 
banners met hierop de regels en de erbij behorende 
veiligheidsvoorschriften. Natuurlijk staat hier ook op wat 
kinderen niet mogen: spelen/sporten met eten in hun 
mond. Wat de minimum leeftijd is en indien nodig, ook de 
lengte, dit is belangrijk voor de activiteit. Ook het aantal 
kinderen dat tegelijkertijd mogen spelen is belangrijk. 
  
Op het punt van milieu zijn wij al langere tijd aan het 
bedenken hoe dit beter kan. Uiteindelijk hebben wij er dit 
jaar voor gekozen om onze voorraad ballonnen en 
vlaggetjes op te gebruiken maar geen nieuwe meer aan te 
schaffen voor de komende activiteiten. Want zoals we 
hierboven al zeiden: meer kinderen, meer bezoekers meer 
rommel en dat is slecht voor het milieu. Aan de kinderen 
leggen we uit: ”bekers en ballonnen liggen op de grond en 
als het regent komen die allemaal in het riool terecht en 
het riool stroomt in zee. De visser op zee vangt een vis en 
die vis heeft allemaal plastic bekertjes en ballonnen in z’n 
maag en die vis krijgt het kind ’s avonds op z’n bordje”…. ! 
In kindertaal maar het werkt wel! 
 
Dus geen ballonnen en vlaggetjes maar wel duidelijke en 
fleurige banners die het terrein en de kramen toch een 
feestelijke uitstraling weten te geven en die tegelijk ook 
minder belastend zijn voor het milieu. Verder hebben wij 
besloten om in plaats van de saaie witte plastic 
limonadebekertjes, gebruik te maken van vrolijke 
afbreekbare papieren bekertjes. Gelet op de hoeveelheid 
bekertjes met limonade die er per activiteit doorheen gaan 
is dit zeker een belangrijke verbetering.  
 
We hadden dit natuurlijk al veel eerder kunnen doen maar 
als je als organisatie gewend bent aan iets, is het soms 
best wel lastig om zo’n gewoontestramien te doorbreken. 
Wel waren we twee jaar gelden al begonnen met het 
verminderen van de hoeveelheidsiroop op een kan water 
en dit scheelt meer dan de helft. Wij hopen door onze 
milieu-aanpassingen op meerdere vlakken ons steentje bij 
te dragen aan een bewustere samenleving. 
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Studenten Bestuurskunde Wijkpark 
Transvaal - 3 September 2018 
 
Ondanks dat de Stichting Haagse Hopjes Transvaal maar 
een kleine organisatie is, zijn er tóch veel organisaties die 
iets van ons willen leren. In dit geval was het de opleiding 
Bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool. Deze studenten 
wilden graag iets leren over de wijk Transvaal en haar 
bewoners. Doel van de les is dan ook: hoe kun je de wijk 
waarin je werkt beter leren begrijpen en hoe leer je de 
bewoners kennen en begrijpen. 
 
Studenten konden zich voor deze studiedag bij verschillende 
instanties/organisaties aanmelden, dus ook bij de Haagse 
Hopjes. Na een gezamenlijke opening gingen de studenten 
zelfstandig langs enkele organisaties in de wijk; zo kwamen 
ze ook bij de Haagse Hopjes. De groepen die bij de Hopjes 
langskwamen werden ontvangen door de voorzitter, 
mevrouw Joke van den Boomen. Zij vertelde iets over het 
werk dat de Hopjes doen en wat dit voor de wijk betekend. 
Hierna konden de studenten vragen stellen.  
 
Dit alles gebeurde in het kantoor boven het Beheerhuisje van 
de Haagse Hopjes, op het Wijkpark Transvaal. De studenten 
werden gastvrij onthaald met een lekker kopje koffie of thee. 
Voor de belangstellende student lagen ook de boekjes over 
de Hopjes Transvaal klaar. De studenten waren erg 
geïnteresseerd en wilden alles over de Hopjes en de wijk 
weten. Omdat de groepen erg groot waren en er 3 
verschillende groepen na elkaar volgden was er beperkte tijd 
maar is het uiteindelijk helemaal goed gekomen! Helaas is er 
geen evaluatie meer geweest maar wellicht komt dit nog. 
 
De Haagse Hogeschool heeft wel aangegeven erg blij te zijn 
met de ‘workshops’ en wil graag een herhaling. Dus wij 
wachten het rustig af, en hopen volgend jaar weer studenten 
van de Haagse Hogeschool te mogen ontvangen. 
 
AED en de reanimatiecursus  
21 september 2018  
 
Ook op het gebied van veiligheid en gezondheid is de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal bezig om zich te 
ontwikkelen. Toen wij via de Hartstichting de aanbieding 
kregen om tegen een gereduceerd bedrag een AED voor in 
de wijk aan te schaffen, gingen wij hier gelijk op in. Begin 
augustus hing deze AED te pronken aan het Hopje op het 
Wijkpark Transvaal. Deze is beschikbaar voor iedereen uit de 
buurt. Dit is natuurlijk heel plezierig in een wijk waar ook vele 
ouderen wonen.  
 
De medewerkers van de Haagse Hopjes hebben ieder jaar 
een BHV of EHBO-cursus waar ze met onder andere de  
AED, aan de slag gaan om te zorgen dat alle medewerkers 
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met vertrouwen met een AED kunnen omgaan. We hopen  
dat dit nooit nodig zal zijn, maar wij zijn in ieder geval 
voorbereid! 
 
De AED is toegankelijk voor iedereen zodat in een situatie 
van nood iedereen er direct bij kan. Het is namelijk zo, dat 
mocht er iemand met acute problemen zijn, het belangrijk is 
dat er binnen 6 min iemand met een AED ter plaatse is. De 
Hopjes zijn in de wijk Transvaal centrale punten waar 
iedereen terecht kan en die iedereen weet te vinden. Het is 
dus ook helemaal niet gek dat wij deze AED in gebruik 
nemen. 
 
De cursus over de AED ging gepaard met de overige 
reanimatietechnieken zoals de stabiele zijligging en 
hartmassage. De medewerkers waren hier al mee bekend 
maar herhaling is natuurlijk nooit verkeerd. Wouter was de 
docent op deze cursus en wij zijn heel blij met de 
professionele manier waarop deze cursus gegeven werd. De 
vele verschillende problemen die je zou kunnen tegenkomen 
in het werken met kinderen, als wel de AED die wij hebben 
hangen, zijn in deze cursus aan bod gekomen. Een erg 
informatieve dag dus! 
 
Wokken in het Zuiderpark met medewerkers, 
vrijwilligers en partners - 12 november 2018 
 
Zoals ieder jaar nodigt de Stichting Haagse Hopjes Transvaal begin november haar 
medewerkers, vrijwilligers en partners uit om mee te gaan wokken bij de Gouden Wok in het 
Zuiderpark. Met 70 man/vrouw sterk hebben wij hier weer een onvergetelijke avond van 
gemaakt. Dit als dank voor de inzet van al deze mensen die het afgelopen jaar onze 
activiteiten hebben begeleid of ondersteund. 
 
Het gemengde gezelschap dat bestaat uit mensen van allerlei culturen en leeftijden komt 
dan samen om eens op een andere manier met elkaar in gesprek te komen. Dit kenmerkt de 
kracht van de Haagse Hopjes. De vrijwilligers komen van al onze pleinen en sommigen zijn 
al vrijwilliger van het begin van de Hopjes Transvaal, andere zeker 10 of 20 jaar, geweldig. 
Onze oudste vrijwilligster is Nel van der Leden (83), ook zij 
komt al zeker 20 jaar bij de Haagse Hopjes, zij staat graag bij 
de sjoelbak, waar de kinderen heel blij mee zijn. 
 
Dankzij de inzet van al deze mensen hebben wij dit jaar 14 
geslaagde evenementen uitgevoerd. Deze inzet betekent dat 
al deze mensen gedurende het jaar honderden kinderen blij 
hebben gemaakt met al die leuke activiteiten.  
 
Wij hebben dit jaar een grote diversiteit aan verschillende 
attracties mogelijk gemaakt, zoals het grootste springkussen 
ter wereld van Set in Motion, skateland waar de kinderen met 
BMX fietsen en stuntsteppen aan de slag konden en niet te 
vergeten de andere sporten, zoals boogschieten, de slackline enz., verzorgd door de trouwe 
medewerkers van Sport op Maat. Maar ook vernieuwende sporten zoals freerunning. Zonder 
de inzet door al deze mensen zou dit allemaal nooit gelukt zijn, vandaar dit uitje en een 
groot: Dankjewel! 
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Sponsors en partners 
 
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. 
 
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 Steunfonds enkele skate- 
en hockeymaterialen kunnen aanschaffen die afgelopen jaar op de workshops 
gebruikt zijn. Nu worden deze materialen gedurende de rest van het jaar 
uitgeleend op onze 6 pleinen en dit zal de komende jaren dus nog veel meer 
gebruikt gaan worden! De Stichting Madurodam Steunfonds ondersteunt goede 
doelen die zich inzetten voor kinderen in de ruimste zin. Bij de Haagse Hopjes 
slaat de klok natuurlijk altijd en alleen maar kinderen, ook een goede match dus!    
                                                                                                                                                              
Stichting 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. 
 
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.  
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De Zusters van de Heilige Familie te Neerbosch 
De Zusters van de Heilige Familie te Neerbosch sponsort onze Stichting al 
vele jaren. Deze 2 organisaties zijn op een mooie manier bij elkaar gebracht. 
Wilhelmien Willard was namelijk een trouwe vrijwilligster van de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal én zuster bij de Heilige Familie te Neerbosch. Zij 
heeft deze mooie combinatie mogelijk gemaakt. Helaas is Wilhelmien Willard 
nu ruim 10 jaar geleden overleden, maar de bruggen die zij heeft geslagen 
bestaan nog steeds. Wij zijn Wilhelmien daar dan ook erg dankbaar voor.  
 
Erna Willard  
De invloed van Wilhelmien hield niet op bij de Zusters van de Heilige 
Familie te Neerbosch. Ook enthousiasmeerde zij haar zus, Erna 
Willard die nu ook al enkele jaren een trouwe volger en sponsor is 
van de activiteiten van de Stichting. Erna bezoekt de Hopjes 
regelmatig en sponsort ook incidentele acties. 
 
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. 
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Intertoys 
Onze vaste plaats voor speelgoed voor onze 6 pleinen, denk hierbij aan 
klein speelgoed voor de kinderen onder de 3 jaar, bordspellen, 
springtouwen, hoepels en ander sportmateriaal. Wij krijgen hier als 
Stichting, korting. Verder hebben we af en toe geluk als er bijvoorbeeld 
een overschot is dat wij dan weer mogen gebruiken als eventuele 
cadeaus of prijsjes tijdens activiteiten.  
 
Gemeente Den Haag  
De gemeente vindt het werk dat de Stichting in de wijk Transvaal uitvoert ook erg 
belangrijk. Daarom mogen wij behalve exploitatiesubsidie, ook nog extra aanvullende 
subsidies aanvragen (naast onze sponsorgelden) om onze begroting dekkend te 
krijgen. De gemeente draagt dus ook aan elke activiteit haar steentje bij. Verder 
komen er regelmatig medewerkers van de gemeente een kijkje nemen tijdens onze 
activiteiten.  
 
Samenwerking met andere organisaties    
 
WBS-Evenementen 2000  
De jongens en meiden van WBS-evenementen 2000 zijn een 
groep vrijwilligers van de Stichting Speeltuin Vermeerpark. 
Het zijn de jongens die de ruggegraat van onze activiteiten 
vormen. De jongens bouwen in alle vroegte de vaste 
activiteiten op, 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. 
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Brass-culture 
Onze swingende partner, ze geven breakdance-workshops 
maar er zorgen 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 de 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 Sportacademie achtergrond 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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Back2Basics Freerun-workshops 
Sinds 2017 werken wij samen met de heren en dames van 
Back2Basics. De mensen van Back2Basics geven 
freerun-workshops. Hier maken de kinderen kennis met 
het klimmen en klauteren over, onder of vanaf toestellen. 
Zij doen dit op een erg leuke manier, waardoor er veel 
kinderen tegelijkertijd bezig kunnen zijn. Deze workshops 
worden dan ook altijd erg druk bezocht. Soms geven ze 
een show weg waar iedereen met veel plezier naar kijkt. 
Tijdens deze shows springen ze over wel 8 mensen heen, 
en doen ze salto’s vanaf verhoogd vlak. Deze shows zijn 
dan ook erg spectaculair! 
 
Do-In Yoga-workshop 
Peggy verzorgt de yoga bij onze evenementen. Deze 
Yoga-workshops zijn geschikt voor jong en oud. Het is 
weer eens want anders, en voor velen is Yoga ook iets 
nieuws. Yoga is goed voor diverse redenen. Het helpt je 
tot rust komen. Is goed voor je concentratie, ademhaling, 
flexibiliteit en balans. Daarom is het zeker de moeite 
waard om deze workshops op een van onze evenementen 
te bezoeken. 
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Verslagen Activiteiten 2018 
Opening Joubertplantsoen - 18 april 2018 
 
Nieuw plein 
Na ruim een half jaar hard werken, gelukkig gedurende de 
wintermaanden, is het gehele Joubertplantsoen 
opgeknapt. Het Hopje is in zijn geheel verplaatst naar de 
overkant van het plein waar het nu lekker in het zonnetje 
staat. Er is een geheel nieuwe sportvloer aangelegd voor 
het spelen van hockey, basketbal en andere sporten. Ook 
de voetbalkooi is onder handen genomen en heeft nu een 
hele mooie kunstgrasmat. Allemaal hele fijne 
veranderingen aan één van de gezelligste pleinen van Den 
Haag. De mogelijkheid om hier in een veilige omgeving te 
spelen en te sporten is nu nog groter! 
 
Officiële opening 
Om het plein officieel te openen waren Burgemeester 
Pauline Krikke samen met Wethouder Rabin Baldewsingh 
naar de wijk Transvaal gekomen. Allereerst zijn zij door 
onze voorzitter Joke van den Boomen van harte welkom 
geheten en heeft zij in haar speech alle betrokkenen 
bedankt voor hun inzet.  
 
Een werkgroep bestaande uit een 30-tal buurtbewoners 
onder leiding van Coskun Yilmaz en Jasper den Heijer, 
beiden van de gemeente Den Haag, heeft vooral voor 
ogen gehad dat het nieuwe plein vooral groener moest 
worden. Beide heren hebben zich twee jaar ingezet om 
hiervoor bij de gemeente draagvlak te creëren en met 
succes. Nu kon de architect een nieuw plein ontwerpen 
zoals de buurt en ook de Hopjes, het graag wilden.  
 
Na nog enkele enthousiaste woorden van de 
burgemeester over het mooie plein en het mooie 
‘Hopjesweer’ verplaatste het gezelschap zich naar de 
Skatebaan van Skateland voor de officiële opening. 
Hieraan vooraf hield de Wethouder eerst nog een 
enthousiast praatje over het belang van sport in deze wijk. 
Dit sluit uiteraard geheel aan bij de visie van de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal. Met het synchroon op een 
sportfluitje blazen openden de Burgemeester en de 
Wethouder samen het vernieuwde Joubertplantsoen. 
Hiermee werd tevens het startsein gegeven voor de 
jongens van Skateland om de show die ze hadden 
voorbereid, te starten.  
 
Activiteiten 
Om de opening van het plein te vieren moest er natuurlijk 
een grote activiteit worden voorbereid. Dit was voor 
omwonenden maar vooral de kinderen die van het nieuwe 
plein gebruik gaan maken. Uiteraard worden dit soort 
activiteiten georganiseerd door de Stichting Haagse  
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Hopjes Transvaal. Gelukkig was er ook nog hulp vanuit 
verschillende andere instanties. Zo heeft WBS-
evenementen de materialen geleverd en opgezet. Ook 
was Buurthuis Bario aanwezig met een grote groep 
enthousiaste knutselaars die onder andere windgongen in 
elkaar zetten en versierden. Ook hebben zij samen met de 
jongens van Streetsport, die op dit nieuwe plein aan de 
slag gaan, de voetbalkooi ingewijd met een sportief 
voetbaltoernooi.  
 
Dan was ook Stichting Skateland nog aanwezig met een  
showgroep uit verschillende disciplines maar allemaal uit 
de Nederlandse of Wereldtop. Zij gaven een erg mooie 
show weg ter gelegenheid van de opening van het plein. 
Gedurende de rest van de activiteit hebben zij met de 
aanwezige jongeren geoefend op het BMX-parcours om 
de basis hiervan te oefenen. Dit is altijd een erg leuk 
onderdeel bij de kinderen. Hierdoor zullen we de jongens 
van Skateland dit jaar nog wel vaker zien. 
 
Uiteraard waren er ook de vaste activiteiten van de 
Haagse Hopjes. Zo werd er geschminkt, limonade 
gedronken, veel kraamactiviteiten, luchtkussens en kon er 
worden geslacklined. Kortom een actieve, sportieve-  en 
multiculturele  middag met Hopjesweer op het vernieuwde 
Joubertplantsoen. Hoewel er even gekeken moest worden 
hoe dit op het nieuwe plein ging passen heeft alles toch 
een plaatsje gekregen op dit geslaagde feestje. 
 
Wij willen iedereen die heeft geholpen bij het realiseren 
van het nieuwe Joubertplantsoen heel erg bedanken voor 
hun inzet. Wij gaan proberen het plein zo veilig en schoon 
mogelijk te houden. Wij hopen dat de buurt en de andere 
organisaties ons hierbij gaan helpen. Zo kunnen we 
hopelijk weer een groot aantal jaren genieten van dit mooi 
groene plein! 
 
Koningsdag Wijkpark Transvaal  
27 april 2018 
 
Ná de eerste activiteit op het Joubertplantsoen, was het 
nu tijd voor het Wijkpark Transvaal. Zoals elk jaar wordt er 
een keuze gemaakt tussen een grootse Koningsdag of 5 
Mei, Bevrijdingsdag; Er is voor Koningsdag gekozen. 27 
april, dit jaar de vrijdag vóór de meivakantie waardoor de 
kinderen een extra lange vakantie hebben . Een leuke 
start ook van de vakantie. 
 
Het was een mooie oranje dag op het Wijkpark waar alle 
medewerkers met een oranje hoedje of pet aanwezig 
waren. Mede door de vele geschminkte oranje vaandels 
en rood/wit/blauwe vlaggetjes op de vele wangetjes en de 
oranje kleding van veel ouders en kinderen, werd het 
Wijkpark mooi oranje gekleurd . 
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De 15 graden op de thermometer, viel voor Hopjesweer 
nogal tegen maar dit weerhield de kinderen er niet van om 
naar het Wijkpark te komen. Voor € 1,00 konden ze een 
bandje kopen waardoor ze de hele middag op het plein 
konden spelen. Er waren talloze activiteiten waar ze zich 
mee konden vermaken. Ook waren er meerdere sportieve 
activiteiten zoals het slacklinen, kinderdansworkshop en 
volleybal. Voor de allerkleinsten was er de zweefmolen en 
de ballonnenclown.  
 
De Yoga juf krijgt het ook alsmaar drukker; steeds meer 
jongens, meisjes en ouders raken hiermee bekend. Het 
leuke is dat kinderen buiten de Haagse Hopjes verder 
gaan met wat ze bij de Hopjes meemaken en leren. Dat de 
Hopjes goed zijn in het aanbieden van activiteiten 
waarmee de kinderen verder kunnen, hebben we ook 
laten zien met het stuntsteppen en longboarden.  
 
Het hoogtepunt van het evenement was toch wel het 
grootste springkussen ter wereld. Die was opnieuw in 
Transvaal te vinden en er werd massaal door de kinderen 
op gespeeld. Een groep van om en nabij de 70 kinderen 
per sessie waren  op talloze verschillende gedeelten van 
dit kussen, lekker aan het spelen. Zo is er een vrij e val 
gedeelte, een klim gedeelte en zijn er talloze glijbanen te 
vinden op dit megaluchtkussen.  
 
En dan kwam er ook nog een heel klein buitje langs 
gedurende het evenement maar dit heeft de pret voor de 
bijna 1000 kinderen niet kunnen drukken. Hoewel het 
natuurlijk nog veel drukker kan zijn bij de activiteiten van 
de Hopjes was het gezellig druk en hebben de kinderen 
overal niet te lang in de rij hoeven staan. Zo is het een 
zeer gemoedelijke en drukke verjaardag van Willem-
Alexander in de Haagse Wijk Transvaal geweest. Onze 
volgende activiteit zal plaatsvinden op het Kaapseplein op 
23 mei. Dit is de volgende Familieactiviteit en ook hier 
zullen nieuwe attracties te zien zijn! 
 
Familiedag Kaapseplein 
23 mei 2018 
Het was weer feest tijdens de Familiedag 2018 op het 
Kaapseplein. Er zijn weer zo’n 550 kinderen komen spelen 
op diverse attracties. De dag begon met enkele spetters 
regen maar dit klaarde op toen alle kinderen vanuit school 
het plein opgerend kwamen. Met zo’n 25 graden was het 
een prima dag om lekker buiten door te brengen, of rustig 
binnen in de yogatent! Voor de ouders was het ook een 
prima dag om lekker op ons terrasje te zitten en van daar 
hun kinderen in de gaten te houden. 
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Er waren tal van attracties voor jong en oud! Voor de 
allerkleinsten was er een mooie draaimolen, een 
ballonnenclown, een schminkkraam en zelfs een speciaal 
kussen waar de allerkleinsten elkaar kunnen ‘ontmoeten’. 
Voor de grotere kinderen waren er tal van springkussens, 
een stormbaan, een slacklineworkshop en een 
voetvolleyworkshop.  
 
Om de uitdaging voor de oudere kinderen compleet te 
maken was er ook nog de bungeetrampoline, waar vele 
enkele, maar zeker ook een paar dubbele salto’s werden 
gemaakt. Tot slot kon iedereen het ook nog eens tegen 
elkaar opnemen op de sweeper. Bij dit Wipe-out 
onderdeel moeten de deelnemers over een ronddraaiend 
stootkussen springen. Als ze worden geraakt en van hun 
plateau afvallen zijn ze af. De laatst over gebleven 
deelnemer heeft aan het einde gewonnen.  
 
Bij het schminken werden er weer talloze mooie 
spidermannen, vlinders, prinsesjes en tijgers gemaakt. 
Maar wat vooral opviel waren de talloze jongens die 
rondliepen met de meest extreme snorren en 
ringbaardjes. Dit is blijkbaar een nieuwe trend en zag er 
erg leuk uit! Een andere nieuwe trend is natuurlijk het 
uitvoeren van de Fortnite dansjes, bekend van het 
computerspel. Ook deze werden veelvuldig uitgevoerd 
tijdens de Familiedag, voor filmpjes hiervan verwijzen we 
jullie graag door naar www.haagsehopjes.nl.  
 
Het was weer een erg geslaagde dag en we hopen dat de 
gezelligheid op het plein weer een goede aanloop is voor 
de rest van het jaar waarin wij van plan zijn nog veel meer 
succesvolle activiteitendagen te organiseren!  
 
Sportdag Wijkpark Transvaal 
6 juni 2018 
 
Het was weer een erg sportieve dag op het Wijkpark 
Transvaal. De Stichting Haagse Hopjes Transvaal heeft  
weer een sportdag neergezet met tal van bekende maar 
ook nieuwe activiteiten. Het altijd succesvolle BMX en step 
parcours van Skateland was uiteraard van de partij. De 
kinderen konden weer volop fietsen en steppen onder 
begeleiding van zeer capabele stuntsteppers en BMX’ers. 
Het is nogal een werk om alle kinderen die willen 
deelnemen in te pakken in bescherming en ook nog 
veiligheidsinstructies te geven. Maar de Stichting 
Skateland heeft dit samen met enkele vrijwilligers van de 
Hopjes tot een ware kunst verheven. Het inpakken en 
uitleg geven gaat tegelijkertijd met het fietsen van de vorige  
groep. Zo blijft het constant in beweging en laat dat nu  
precies zijn wat wij graag zien! 
 
 

http://www.haagsehopjes.nl/
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Ook de free runners van Back2basics waren weer van de 
partij. De jongens zijn afgelopen jaar ook meerdere malen 
aanwezig geweest en hebben altijd veel toestroom aan 
kinderen. Hoewel elke activiteit van de Hopjes op zichzelf 
staat, proberen we wel een lijn te zetten in de activiteiten 
die we kiezen. De jongens van de freerun zijn hier ook een 
goed voorbeeld van. Vaak beginnen ze met een vaste 
opstelling en vaste oefeningen maar omdat vele kinderen 
al eerder op een activiteit van de Hopjes zijn geweest 
kunnen ze hier steeds sneller verder. Ook hebben ze hun 
obstakel parcours uitgebreid en zullen zij hier gedurende 
de vakantie mee aan de slag gaan op het Wijkpark 
Transvaal. 
 
Er waren op de sportdag ook nog een aantal 
springkussens uit de Wipe-out lijn. Dit zijn springkussens 
waarop letterlijk gesport moest worden. Zo waren er netten 
waar je onderdoor moest kruipen, kruisen waar je 
overheen moest springen, en een schuin oplopende 
‘running Hill’. Op de running Hill moesten de deelnemers 
eerst tegen een schuine helling met obstakels rennen om 
vervolgens van een hoogte naar beneden te duiken op 
een opvangkussen. Ook waren er gladiatorenkussens 
waar de deelnemers tegen elkaar konden strijden en was 
er ook nog een klimtoren waarop de kinderen konden 
klimmen. 
 
Er waren ook nog verschillende andere sporten zoals 
hockey, slacklinen, voetvolley en boogschieten. Hoewel de 
Hopjes activiteiten organiseren voor de jongeren uit de 
wijk en omliggende wijken, willen er bij het boogschieten 
vaak ook nog wel eens oudere jongeren en zelf ouders 
een poging wagen. Zelfs alle vrijwilligers, onze fotograaf 
en de voorzitter wilden graag een keertje schieten. 
 
Kortom weer een zeer geslaagde dag voor de Wijk en de 
Stichting. Hoewel het sporten altijd gratis is geweest en er 
ook voor deze sportdag geen bijdrage is gevraagd gaan 
wij voor de volgende sportdag op het Joubertplantsoen 
wel een eigen bijdrage van € 1,00 vragen. Dit omdat onze 
sponsoren hierom vragen en wij ook vinden dat hier best 
een eigen bijdragen voor gevraagd kan worden.  
 
Internationaal Kinderfeest 
Joubertplantsoen 20 juni 2018 
 
Op het Joubertplantsoen hebben ze dit jaar erg veel geluk.  
Zo veel activiteiten als we dit jaar organiseren op dit plein 
is nog niet eerder voorgekomen. We zijn aan het begin 
van dit jaar begonnen met een openingsfeest voor het 
vernieuwde plein. Gisteren hebben wij het Internationaal 
Kinderfeest gevierd en dan komt er na de vakantie ook 
nog een Familiesportdag aan. Volop genieten voor de 
kinderen die rondom dit plein wonen natuurlijk. 
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Het Internationaal Kinderfeest was een succes. Dat 
Marokko in het WK moest spelen en helaas verloor mocht 
de pret niet drukken. Wel was het jammer dat enkele 
scholen uit de buurt op schoolreisje waren. Ondanks dat 
hebben we toch ruim 250 kinderen mogen vermaken op 
de vele activiteiten. Omdat er niet te veel wachtrijen waren 
kon er net iets meer aandacht besteed worden aan de 
kinderen dan wanneer het heel druk is. Ook wel weer eens 
leuk. Er is altijd uitleg en aandacht nodig bij de sportieve 
activiteiten. Denk hierbij aan bijv. boogschieten, de 
klimmuur, slacklinen, het gladiatorenkussen en de 
kinderyoga. Veel van deze activiteiten komen vaker 
gedurende het jaar terug. Als de nieuwe kinderen de 
regels en aandachtpunten duidelijk begrijpen, kunnen ze 
de volgende keer direct aan de slag. Naast deze sportieve 
activiteiten konden de kinderen zich ook nog laten 
schminken. Ze konden door Bobo een ballonnenclown een 
ballon laten knopen en als ze zelf zin hadden om te 
knutselen konden ze bij de vrijwilligers van Buurthuis 
Bario, een mooi batje schilderen waarmee ze een balletje 
konden laten stuiteren.  
 
Dan kon er ook nog gedanst worden op de dancepads. 
Hierbij staan de kinderen op een dancepad waarbij ze de 
bewegingen moeten volgen die op het scherm worden 
afgebeeld. Het gaat bij dit spel om de timing en de richting 
waarin gedanst moet worden. Kortom een geslaagde dag! 
Wij kijken uit naar de Familie Sportdag op het 
Joubertplantsoen op 19 september 2018. Maar eerst 
natuurlijk onze Familiesportdag op het Kaapseplein op  
4 juli 2018. Daarna 6 weken vakantieactiviteiten op het 
Wijkpark Transvaal. Iedere woensdag van 14.00 uur tot 
18.00 uur. 
 
Familie Sportdag Kaapseplein - 4 juli 2018 

 
De Stichting Haagse Hopjes vindt sporten heel erg 
belangrijk. Daarom zijn er op 3 grote pleinen van de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal dit jaar extra 
activiteiten voor de hele familie met veel sportieve 
workshops. Op 4 juli 2018 was het Kaapseplein aan de 
beurt. Het plein was omgetoverd tot een sportwalhalla met 
verschillende workshops van oude en vernieuwende 
sporten. We hebben de laatste paar activiteiten veel 
gedaan met Stichting Skateland. De jongens hebben onze 
activiteiten opgevrolijkt met heel veel gerol!  
 
Rollend op steps, longboards en BMX-en hebben ze de 
jongens en meiden uit Transvaal bekend gemaakt met 
deze nieuwe sporten. Een andere vernieuwende sport die 
de Haagse Hopjes in de wijk hebben geïntroduceerd is 
Freerunnen. Hiervoor komen de jongens van Back2basics 
meerdere malen per jaar langs met elke keer een 
uitdagend parcours. Daarnaast wordt er veel gebruik 
gemaakt van op het plein staande obstakels. Denk hierbij 
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aan bankjes, hekjes maar ook rekstokken en schommels.  
Hiermee creëren ze een parcours waar de kinderen op 
hun eigen wijze over de obstakels dienen te gaan. Er zijn 
weinig regels en de techniek die wordt toegepast wordt 
door alle kinderen anders opgepikt. Bij deze sport gelden 
dan ook geen specifieke regels maar is er wel een groot 
showelement. Het is dan ook hartstikke leuk voor de 
kinderen als er wordt gekeken of zelfs foto’s worden 
gemaakt als ze hun ‘tricks’ doen! Daarnaast hadden we 
enkele vaste sporten die door de kinderen vaker beoefend 
worden. Dit zijn voetvolleybal, volleybal, dancepads en 
slacklinen. Deze sporten werden allemaal begeleid door 
ervaren sporters. De kinderen gaan hierin dan ook steeds 
vooruit. Hoewel alle activiteiten van de Hopjes vrijblijvend 
zijn en je dus niet alle kinderen regelmatig ziet, blijft het 
algemene niveau van de kinderen vooruitgaan.  
Dit is vooral te zien bij de volleybalworkshop waar de 
kinderen steeds beter de bal in het spel kunnen houden.  
Uiteraard was ook de immens populaire buikglijbaan 
present! Dit kussen, gesponsord door het Madurodam 
Kinderfonds, gaat nog vaak ingezet worden want wat is 
dat ontzettend verfrissend! De kinderen dienen met een 
aanloop zo ver mogelijk over de baan te glijden. De 
meesters en juffen houden de baan nat en geven de 
kinderen een frisse ‘douche’. Gelukkig voor alle ouders 
was het zo warm dat de kinderen bijna weer droog waren 
voor ze aan hun volgende poging begonnen! 
 
Dan waren er voor de allerkleinsten nog de draaimolen en 
de Kids Playzone waar ze lekker konden spelen. Daar 
konden ze een lekker briesje uit het kussen ontvangen, 
met 27 graden was dit zeer welkom. Al met al een zeer 
geslaagde dag voor de bijna 300 kinderen die aanwezig 
waren op deze Familie Sportdag! 
 
1ste Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal  
18 juli 2018  
 
De zomervakantie is begonnen! Tijd voor vele kinderen om 
even lekker te ontspannen en veel buiten te spelen! Niet 
iedereen gaat dit jaar op vakantie maar gelukkig is er bij de 
Haagse Hopjes iedere dag genoeg te doen. Dit jaar zijn we 
zelfs op vier pleinen open. (Zie ook de affiches). Maar op 
de woensdagen gaat iedereen naar het Wijkpark 
Transvaal om deel te nemen aan onze grote, sportieve, 
vakantieactiviteiten. Tijdens deze vakantieactiviteiten is er 
voor jongeren van elke leeftijd wat te doen en kunnen de 
kinderen voor slechts € 1,00 de hele middag deelnemen 
aan deze activiteiten.  
 
En gisteren was het dan zover de eerste grote 
vakantieactiviteit, met een speciale verrassing: 
Burgemeester Pauline Krikke kwam langs om de Hopjes 
beter te leren kennen! Dat hebben de mensen ook 
geweten, Burgemeester Krikke is bij alle activiteiten komen 
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kijken en heeft er zelfs aan één deelgenomen. Zo heeft ze 
onder andere laten zien dat ze al aardig kan boogschieten. 
Wij willen de Burgemeester hartelijk bedanken voor haar 
interesse en we hopen dat ze een leuke middag heeft 
gehad bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal.  
 
Behalve de Burgemeester en haar gevolg, waren ook nog 
eens verspreid over de middag, meer dan 600 kinderen 
met hun ouders naar het Wijkpark gekomen. Ze hebben 
zich kunnen vermaken op de vele workshops en 
springkussens die er voor de 1ste vakantieactiviteit waren 
georganiseerd. De activiteiten zijn zo ingericht dat er voor 
jongeren van alle leeftijden iets te doen is. Sommige van 
deze activiteiten zoals het freerunnen en BMX-fietsen 
komen dankzij hun grote populariteit elke week terug. 
Andere activiteiten kunnen we helaas niet elke week 
inhuren maar zijn wel erg leuk zoals de bungeetrampoline 
en de sweeper. Gisteren hadden we naast de vaste 
springkussens van de Haagse Hopjes ook nog het clown 
springkussen en het gladiatoren luchtkussen. Hier kunnen 
de kinderen in kleine groepjes gezellig samen spelen en 
sporten. Maar ze kunnen ook met zijn allen meedoen met 
het slacklinen bij meester Ben, de kinderYoga bij juffrouw 
Peggy of bij het boogschieten bij meester Gijs. Of, als het 
de jongens en meiden te warm onder de voeten werd, 
konden ze lekker afkoelen bij de buikschuifbaan! Neem 
volgende week voor de zekerheid opnieuw je zwemkleding 
mee! En zelfs als je zelf nog niet helemaal kan lopen kan 
je bij de Hopjes terecht voor de Kids playground waar ze 
rustig alvast ervaring voor de grote springkussens kunnen 
opdoen of een rondje op het paard, de motor of de 
brandweerwagen in de draaimolen. Kortom iedereen heeft 
weer een gezellige en bewegelijke dag gehad op het 
Wijkpark Transvaal. 
 
2de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal  
25 juli 2018 
 
Was het tijdens de 1ste vakantieactiviteit erg warm op het 
Wijkpark Transvaal, tijdens de 2de vakantieactiviteit was 
het heet! Gelukkig hadden we hierop ingespeeld door een  
megawaterbaan in te huren! De waterbaan werd goed 
natgehouden en er waren 2 verfrissende zwembadjes in 
het midden en aan het einde van de baan. De kinderen 
gingen per 2-tal over de baan en probeerde zo snel 
mogelijk over de glibberige baan te bewegen. Aan het 
einde van het laatste obstakel was er een glijbaan 
vanwaar de kinderen in het laatste badje gleden waar ze 
dan nog even konden afkoelen. Een superattractie tijdens 
het warme weer natuurlijk! 
 
Maar uiteraard was er naast tijd voor afkoeling ook tijd 
voor sport. Er werd heftig gevolleybald tussen de kinderen 
die steeds meer van de regels weten en ook steeds beter 
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worden in het balgevoel. Naast het vermoeiende volleybal  
werd er ook nog iets rustiger boog geschoten. Een sport 
die de nodige concentratie en kracht vereist. De kinderen 
hebben hier enkele strenge regels, want hoewel er met 
veilige pijlen (met een rubberen tip) wordt geschoten, 
word het als echt boogschieten begeleid. De kinderen 
mogen met de pijlen die ze hebben de pilons proberen om 
te schieten. Daarna halen ze deze vervolgens gezamenlijk 
op. Er zijn zelfs kinderen die voor volgende week een 
‘gratis’ polsbandje hebben gewonnen door een 
weddenschap met de meester. Ze konden dit winnen door 
3 pilons in één sessie om te schieten: en dit is gelukt! 
Gefeliciteerd jongens! 
 
Dan waren er nog de vaste ‘Hopjes sporten’, het BMX-en 
en freerunnen. Nog steeds immens populair bij de 
kinderen. Hoewel de grond en de obstakels erg warm 
aanvoelden na uren in de zon te staan, weerhield dit de 
kinderen er niet van om in grote getale mee te doen! Dan 
kwamen er weer een stel natte kinderen in zwembroek bij 
Skateland aan om de fietsen nat te maken. Na 2 ronden 
over het BMX-parcours of het obstakelparcours van de 
jongens van Back2basics, waren ze dan weer opgedroogd 
en klaar voor een volgende verfrissende ronde over de 
waterbaan! 
 
Verder stonden de vele vaste kussens van de Haagse 
Hopjes en het Vermeerpark er ook. Deze werden in de 
volle zon natuurlijk ook erg warm maar als er maar 
genoeg  
kinderen na de waterbaan overheen gingen, bleven ook 
deze redelijk koel. Dit was prima, maar de grote 
stormbaan ging iets minder goed, de kinderen moesten 
hier eerst een steil stuk beklimmen om de rest van de 
stormbaan te kunnen doen. Maar, omdat iedereen erg nat  
was, was dit eerste stuk erg glad en gleden veel kinderen 
weer terug naar beneden. Gelukkig lukte dit met hulp van 
de begeleiding en de andere kinderen uiteindelijk wel bij 
iedereen! 
 
Voor de allerkleinsten waren er weer de bekende 
draaimolen, het appeltje luchtkussen, de kids Play zone 
en het badje aan het einde van de stormbaan. De 
allerkleinste kinderen wilden natuurlijk ook van het water 
genieten maar waren nog te klein voor de grote 
waterbaan. Daarom konden ze aan het einde in het badje 
verblijven waar ze door de jongens en meiden die van de 
glijbaan kwamen goed nat gespet werden. Als ze dan 
weer snel droog wilden worden konden ze zich droog 
schudden en bewegen bij de kinderYoga. Onze Yoga juf 
staat ook met dit warme weer in een tentje kinderyoga les 
te geven. Echt ontzettend warm natuurlijk maar gelukkig 
kunnen ze de inspanning bij Yoga ook erg laag laten! 
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Volgende week woensdag is er opnieuw een warme en 
sportieve dag op het Wijkpark Transvaal. Er zal uiteraard 
weer iets met water worden gedaan! Dus kom langs en 
neem je zwembroek mee! Wij zijn erg trots op de 
vakantieactiviteiten waar, zelfs met dit extreme weer, meer 
dan 500 kinderen terecht kunnen op het Wijkpark 
Transvaal voor een gezellig vakantie middag! Hoewel het 
afgelopen jaar nog net iets drukker (en koeler) was, zijn 
we erg blij met de aantallen kinderen die komen!   
 
3de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal  
1 augustus 2018  
 
In Den Haag zijn we alweer halverwege de zomervakantie. 
Dit houdt natuurlijk in dat er nog 3 vakantieactiviteiten van 
de Haagse Hopjes aankomen. Gisteren was alweer de  
3de Vakantieactiviteit en met bijna 700 spelende kinderen 
was ook deze dag weer een groot succes!  
 
De Vakantieactiviteiten zijn oorspronkelijk opgezet voor 
kinderen uit de wijk Transvaal die niet op vakantie gingen. 
Met deze activiteiten zouden ze dan al thuisblijvend toch 
een hele leuke tijd hebben. Maar omdat de activiteiten 
steeds populairder worden, ook buiten Transvaal, zijn ze 
ook steeds meer bedoeld om alle kinderen te kunnen laten 
spelen. Wel moeten er steeds meer attracties bij om 
iedereen wat te bieden. Gelukkig is het Wijkpark Transvaal 
groot genoeg om met zoveel kinderen op een veilige 
manier te kunnen sporten en spelen.  
 
Mensen komen niet meer alleen voor de Haagse Markt 
naar Transvaal maar zeker ook al jaren naar de 
speluitleen van de Haagse Hopjes en de laatste jaren 
zeker ook voor onze Vakantieactiviteiten. Het is ook leuk 
om te horen dat mensen de sfeer op het Wijkpark 
Transvaal erg goed vinden! Nou vinden wij dit natuurlijk 
zelf ook maar het is toch leuk als mensen van buiten de 
wijk dit aangeven. Transvaal wordt hiermee goed op de 
kaart gezet! Het zal de komende weken ook steeds 
drukker worden want de mensen die zijn geweest blijven 
terugkomen en via mond-op-mond reclame komen er ook 
steeds meer mensen kijken. 
 
Gisteren was het een relatief ‘koele’ dag (29 gr) dus stond 
onze enige echte 18 meter lange waterbaan weer klaar 
voor de kinderen om lekker in af te koelen. Naast de 
sporten konden de kinderen ook op avontuur bij de Multi 
Sky-swing. Hier moesten ze 2,5 meter omhoogklimmen 
om vervolgens over een ‘ravijn’ van 2,5 meter diep te 
klimmen over een touwbrug. Eronder gelukkig geen rivier 
met krokodillen maar een veilige valconstructie. Als ze de 
overkant hadden gehaald moesten ze alsnog van 2,5 
meter naar beneden springen om weer veilig de attractie 
te verlaten. 
 



                     Jaarverslag 2018 Stichting Haagse Hopjes Transvaal Pagina 47 van 59 
 
 

Klimmen op de Titanic, deze boot heeft een rond parcours 
variërend in hoogte waar de kinderen overheen moeten. 
Aansluitend een gladiatorengevecht met grote 
stootkussens. En de allerkleinsten konden zich uitleven in 
de draaimolen en op de vaste springkussens van de 
Haagse Hopjes. Kortom het was weer een drukke, 
sportieve maar bovenal gezellige dag op het Wijkpark 
Transvaal. 
 
Een bedankje is op zijn plaats voor onze vaste 
medewerkers, vrijwilligers en ingehuurde mensen die het 
toch maar volhouden in die hitte! Dank jullie wel allemaal! 
Tot volgende week bij de 4e vakantieactiviteit.  
Start bandjesverkoop 13.30 uur.  De activiteiten beginnen 
om 14.00 uur en eindigen om 18.00 uur. 
 
4de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal  
8 augustus 2018  
 
Het is raar maar waar, het leek vandaag wel of de 
weergoden niet wisten dat wij een activiteit hadden. Het 
weer was namelijk niet zo stralend als wij gewend zijn. Wij 
hadden ingespeeld op Hopjesweer maar uiteindelijk was 
het iets minder heet dan verwacht. Wij waren bezorgd om 
het feit dat er dan wel minder kinderen over de waterbaan 
zouden gaan. Maar dat hadden we goed mis. Velen van 
de 400 kinderen die op de 4de vakantieactiviteit afkwamen 
deerde de regen absoluut niet. Met veel plezier gingen ze 
kopje onder in het zwembadje aan het einde van de baan. 
 
Ook bij Skateland begon het iets rustiger omdat de 
ondergrond nat was en daardoor glad werd en het steppen 
nog niet kon beginnen. Gelukkig klaarde het bij het begin 
van de activiteit op en konden ze ook bij Skateland na een 
half uurtje beginnen. Daarna hebben ze op volle toeren 
gedraaid om alle kinderen te laten fietsen en steppen. 
 
Veel animo bij de boogschietworkshop waar de kinderen 
steeds beter leren schieten. Het volleyballen is ook zeer in 
trek bij de kinderen evenals de slackline workshop. Om het 
de kinderen goed te kunnen voordoen heeft meester Brian 
eerst de hele dag geoefend  om het ook onder de knie te 
krijgen.  
 
De Hopjes vakantieactiviteiten zijn natuurlijk niet compleet 
zonder de freerun workshop van de jongens van 
Back2Basics waar kinderen letterlijk op het parcours in de 
rij staan omdat ze het zo leuk vinden. De vaste 
luchtkussens van de Hopjes zijn er natuurlijk ook; de Boot 
en de klimtoren en uiteraard de draaimolen en 
ballonnenclown. De do-in Yoga was ook weer heel 
populair, niet in de minste plaats omdat de kinderen dan 
even konden opdrogen. 
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Gedurende de vakantie heeft Ed de Bruijn nieuwe 
banners voor de activiteiten ontworpen. Hierop staan de 
regels waar de kinderen zich aan moeten houden en extra 
informatie voor kind en ouder. Ook onder andere de 
minimumleeftijd of minimumlengte om aan een activiteit te 
mogen deelnemen, dit om het geheel veilig te houden 
voor iedereen. Er zijn de laatste tijd enkele ongelukken 
gebeurd in Nederland en wij proberen er natuurlijk alles 
aan te doen om ongelukken te voorkomen. Onze 
luchtkussens zijn altijd bemenst met één of twee 
medewerkers.  
 
Door deze mooie en kleurige banners zijn de vlaggetjes 
en ballonnen overbodig geworden. Dus minder afval, dat 
uiteindelijk in de oceaan belandt. Kortom de Haagse 
Hopjes zijn niet alleen met veiligheid bezig maar ook met 
het milieu. Want ook daarin nemen wij onze 
verantwoordelijkheid voor de huidige generatie kinderen.  
 
5de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
15 augustus 2018 
 
De activiteiten van de Haagse Hopjes zijn over het 
algemeen erg massaal. Ook gisteren zijn er over de dag 
verdeeld meer dan 700 kinderen aanwezig geweest. Tel  
daar de ouders die met hun kroost meekomen bij op en je 
hebt een behoorlijk druk plein. Van een afstandje maak je 
dit mee als een gezellige, drukke en gevarieerde bende. 
Sommige kinderen rennen overal zo snel mogelijk langs 
om alles in ieder geval een keer gedaan te hebben; 
sommigen komen doelgericht naar de activiteiten en zijn 
gedurende de hele tijd dat ze aanwezig zijn bij slechts één 
of 2 van de activiteiten te zien. Dit zijn voornamelijk de 
echt sportieve jongens en meiden die zoals gisteren 
bijvoorbeeld, de hele dag freerunnen, longboarden of 
BMX-fietsen.  
 
Omdat de kinderen de activiteiten kunnen verlaten, maar 
zich ook kunnen aansluiten waar en wanneer ze dit willen, 
is de mogelijkheid tot lessen niet haalbaar. Maar uiteraard 
hebben de meesters en juffen wel tijd voor de kinderen die  
er langere tijd zijn. Zo leren ze gedurende een activiteit 
ook écht wat! Neem als voorbeeld de longboard workshop 
waar meester Ben een schans gebruikte om vanaf te 
rijden, om zo snelheid te maken voor de rest van het 
parcours. Hoewel de meeste kinderen al wel enige 
longboard ervaring hebben opgedaan bij ons, was dit een 
nieuw onderdeel. Aan het begin van de dag zijn alle 
kinderen geholpen en aan het einde konden vele kinderen 
dit al zelfstandig! Zo leren ze elke dag iets nieuws bij de 
Hopjes! Het was ook de eerste dag dat de waterbaan niet 
het populairste onderdeel was! Het was iets koeler maar 
daardoor waren de sportactiviteiten weer een stuk 
populairder. Behalve onze vaste springkussens, waren er  
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ook  de longboard workshop, het BMX-parcours, het 
freerunnen, een volleybalworkshop, de Multi-sky  en het  
sportieve gladiatorenspel. De Kids Playzone is zo’n beetje 
dé ontmoetingsplaats voor de allerkleinsten. Hier leren ze 
al met elkaar spelen en zich voorbereiden op de grotere 
springkussens van de Hopjes!  
 
De juffrouwen Bep, Ria en Ria staan tijdens de activiteiten 
bij het Hopje, waar ze de kinderen assisteren bij 
verschillende gezelschapsspellen. Hier kunnen de 
kinderen 4-op-een-rij spelen, maar ook een potje sjoelen 
waarbij ze proberen het dag record te verslaan. Ook wordt 
er heel serieus gedamd door kinderen onderling maar ook 
worden de juffen wel eens uitgedaagd voor een potje! 
Uiteraard winnen ze deze bijna nooit!  
 
Bobo de clown, de draaimolen voor de allerkleinsten en 
onze Yoga-juf Peggy, ontbraken natuurlijk ook niet op 
onze 5e vakantieactiviteit. Zij maken het hele plaatje van 
een activiteit van de Hopjes compleet. Ze zorgen ervoor 
dat er voor kinderen van alle leeftijden iets uitdagends te 
doen is. Dat niet alle kinderen overal op kunnen heeft te 
maken met veiligheid en dat nemen wij uiteraard erg 
serieus. Wij willen iedereen dan ook vragen zich aan de 
minimum- leeftijd of lengte te houden zodat de activiteiten 
voor iedereen leuk en veilig blijven.  
 
Het was weer een succesvolle dag! Volgende week is het 
alweer de laatste vakantieactiviteit van 2018. We gaan 
ervanuit dat vele kinderen dit zullen gaan missen maar 
gelukkig is er op 5 september alweer een familiedag op 
het Stellenboschplein bij de Lidl! Tot volgende week! 
 
6de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
22 augustus 2018  
 
De allerlaatste zomervakantieactiviteit van 2018. Een 
prachtige zomer…zo ook weer vandaag.  Er stond weer 
genoeg sport- en spelmateriaal voor de bijna 600 kinderen 
om zich de hele middag sportief te vermaken. De warmte 
weerhield ze er opnieuw niet van om enthousiast met alle 
activiteiten mee te doen!  
 
Bijna traditie bij de Hopjes, de Bungeetrampoline op onze 
laatste vakantieactiviteit van het jaar. Deze immens 
populaire attractie stond dan ook weer de hele middag 
volop te draaien. De kinderen konden hier ook slechts één 
keer op zodat iedereen een keer de kans kreeg! We 
hebben weer vele enkele- en dubbele salto’s voorbij zien 
komen! Die salto’s konden ze ook oefenen bij de 
Freerunworkshop. Lekker duizelig terug naar huis dus! 
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De jongens van het freerunnen zijn onderdeel geweest 
aan alle vakantieactiviteiten. Een mooie sportieve 
toevoeging aan de vakantieactiviteiten. De hele vakantie 
hebben zij het altijd erg druk met de enthousiast 
springende, draaiende en rollende kinderen. Het is zelf zo 
populair dat er hele rijen ontstaan op de obstakels. Ook 
had meester Jaap na afloop van de activiteit nog wat tijd 
om vragen van de kinderen te beantwoorden. De meeste 
vragen van de kinderen gingen over angst voor vallen en 
hoe lang het duurt voordat je zo goed bent als meester 
Jaap. Meester Jaap had in ieder geval nog nooit iets 
gebroken en als je net zo goed wilt worden als de meester 
moet je in ieder geval héél veel trainen. Want zelfs deze 
meester kon niet alles toen hij klein was! 
 
Ook konden de kinderen hockey spelen, slacklinen, BMX-
en en steppen. Deze actieve sporten zijn altijd erg 
populair. Ze kunnen er bij aansluiten of weggaan wanneer 
ze willen. Bij deze activiteiten zijn er veel kinderen tegelijk 
bezig waar ze met elkaar of tegen elkaar spelen. Leuk om 
te zien hoe gezellig en sociaal de kinderen samen kunnen 
spelen! 
 
Dan waren er tot slot nog de vele springkussens van de 
Hopjes, de klimtoren, een obstakelbaan en uiteraard 
limonade en gezelschapsspelletjes voor iedereen! Het was 
weer een gezellig dag! Wij kunnen terugzien op 6 weken  
geweldige vakantieactiviteiten waar heel veel 
kinderen/jongeren aan deel hebben genomen. Zelfs 
vakantiegangers uit Saudi-Arabië kwamen meerdere keren 
terug. Laten ze daar dan olie hebben, de Haagse Hopjes 
hebben ze in ieder geval niet. 
Tot op 5 september bij de Familiedag op het 
Stellenboschplein, pleintje bij de Lidl.  
 
Familiedag Stellenboschplein  
5 September 2018 
 
Gedurende de vakantie activiteiten is het Wijkpark 
Transvaal weken lang het middelpunt van de wijk geweest. 
Op 5 september was het tijd voor het Stellenboschplein. 
Hoewel de meesters en juffen in de stromende regen 
hebben opgebouwd, was het vanaf half twee, toen de 
kinderen de bandjes konden kopen, heerlijk weer! Met een 
vol plein met leuke activiteiten voor iedereen is het een 
gezellige dag geworden!  
 
Het was een feest van formaat op een klein pleintje! Met 
zo’n 300 enthousiaste kinderen, hun ouders, de 
meesters/juffen en vrijwilligers was het een drukke, maar 
gezellige boel. Zo stond er weer van alles, van de 
 vaste springkussens van de Hopjes, de draaimolen,  
slacklinen, voetvolley, het gladiatorenkussen, de klaverbungee, 
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 een yogaworkshop, tot de bungeetrampoline toe en nog 
veel meer. Kortom heel erg veel leuke en leerzame 
activiteiten voor slechts € 1,00. Uiteraard is dit alleen 
mogelijk met bijdragen van onze sponsoren. 
 
Omdat er rond het Stellenboschplein veel sportieve 
waaghalsjes wonen, waren de jongens van Skateland ook 
aanwezig met een stuntstepparcours. Dit parcours viel erg 
in de smaak wat bleek uit de vele tricks en sprongen die 
de kinderen gemaakt hebben. Bij het voetvolleyballen 
draaide alles om het controleren van de bal. Dat was voor 
sommige nog een beetje oefenen maar ging uiteindelijk 
steeds beter. Voor de kinderen die het rustig aan wilden 
doen waren er ook nog minder bewegelijke activiteiten. Zo 
konden de kinderen zich laten schminken of een potje 
sjoelen bij meester Baya. Op deze manier was er voor 
ieder wat wils.  
 
Helaas staat er geen vaste uitleencontainer op het 
Stellenboschplein maar komt er 2 keer per week een 
mooie bontgekleurde elektro wagen, genaamd 
“Hopmobiel”, het plein op rijden. Deze blauwe bus, 
helemaal volgeladen met sport- en spelmaterialen. 
Begeleid door 1 á 2 enthousiaste mensen, die ervoor 
zorgen dat er ook hier door de kinderen uit de buurt 
gespeeld kan worden.  
 
De kinderen rondom het Stellenboschplein zijn de 
afgelopen tijd flink verwend maar verdienen dit zeker! 
Want ook na deze activiteit hebben de kinderen geholpen 
om dit plein weer helemaal schoon achter te laten! 
 
Familiesportdag Joubertplantsoen  
19 september 2018 
 
Voor de 3de keer dit jaar was het groots feest op het 
Joubertplantsoen. Na de opening van het gerenoveerde 
plein en de familiedag was het nu tijd voor de 
familiesportdag. Een dag in het teken van lekker sporten 
en er met de hele familie op uit zijn! Het was uiteraard  
hartstikke lekker weer en het aanbod aan sporten was 
weer groot!  
 
De sportdagen zijn vooral bedoeld om kinderen uit de Wijk  
Transvaal verantwoord samen te laten sporten en spelen  
zodat ze gezond leren leven en met respect met elkaar 
leren spelen. Behalve de wijkbewoners komen er steeds 
meer bezoekers vanuit andere wijken die even de sfeer 
willen proeven of specifiek voor een bepaalde activiteit 
komen! Zoals de posters al zeggen: ‘Iedereen is welkom’ 
en dat maakt onze activiteiten tot de meest multiculturele 
in de wijk.  
 
De uitgezette activiteiten waren weer gevarieerd zodat er 
voor iedereen wat te doen was: de vaste springkussens  
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van de Haagse Hopjes waarop de kinderen onder 
begeleiding konden springen en klauteren; Een grote 
Basejump waar de kinderen tegen een helling aan 
moesten rennen, obstakels moesten overwinnen en  
vervolgens de diepte in moesten springen. Erg avontuurlijk 
natuurlijk. Voor de kinderen die het iets minder avontuurlijk  
wilden was er de mogelijkheid om op een megatwisterveld  
een potje twister te spelen. Bij de schminkkraam konden 
ze zich als prinses of spiderman laten schminken. Of ze 
konden op de grasheuvel deelnemen aan een sessie 
kinderYoga of gewoon even lekker in de draaimolen zitten 
en ‘rond’ kijken. 
 
Omdat het natuurlijk ook nog een beetje een sportdag was 
konden de kinderen deelnemen aan diverse (ook nieuwe) 
sporten: voetvolleyballen, dansen op de dancepads, 
volleyballen, slacklinen, hockeyen, steppen en freerunnen. 
De begeleiders van de laatste activiteit gaven ook nog een 
indrukwekkende en interactieve show weg. Dit maakte 
grote indruk op de kinderen. Uiteindelijk sprongen ze ook 
nog eens over een hele groep kinderen  
heen. Spektakel! 
 
Dan kon er dus nog worden gestept op het altijd populaire 
stepparcours van Skateland. Kinderen van alle leeftijden 
proberen dit en dit levert mooie taferelen op van kinderen 
die hun eerste meters op de step doormaken met het 
bekende vallen en opstaan! Uiteraard allemaal onder het 
toeziend ook van de professionele jongens van Skateland. 
Zelfs Bobo onze vaste ballonnenclown heeft een poging 
gewaagd nadat hij zag dat ook de allerjongste kinderen dit 
aandurfden.  
 
Al met al kun je wel zeggen dat er genoeg te beleven was 
op deze feestelijke activiteit van de Haagse Hopjes. Maar 
al deze activiteiten moeten natuurlijk ook worden 
opgebouwd, afgebouwd en professioneel worden 
begeleid. Hiervoor hebben de Hopjes een uitgebreid 
netwerk aan meesters, juffen, begeleiders en vrijwillige  
buurtbewoners. Het is een hele prestatie dat dit allemaal 
binnen één dag gebeurd. Uiteraard is het draaien van 
deze evenementen voor vele mensen al routine geworden 
waardoor dit zeer soepel en veilig verloopt. Maar toch blijft 
het een prestatie waar wij met zijn allen trots op mogen 
zijn!  
 
Al met al was het weer een leuke dag waar de jeugd zich 
in het zweet heeft kunnen werken met al hun 
leeftijdsgenootjes.  
 
 
 
 
 
Herfstactiviteit Wijkpark Transvaal  
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24 oktober 2018  
 
Het was alweer de laatste activiteit van dit jaar. Sinds we de lampionnenoptocht en het 
Sinterklaasfeest niet meer kunnen organiseren, is de Herfstvakantieactiviteit de afsluiter van 
ons activiteitenjaar. Hoewel het weer niet heel erg mee zat, is het toch een drukke dag 
geworden met bijna 400 kinderen verdeeld over de middag. Dit kwam uiteraard door het 
geweldige aanbod aan sportieve-  en andere leuke activiteiten, dat er ook nu weer was.  
 
Voor alle kinderen, alle leeftijden, wat wils. Voor de hele kleintjes een leuke draaimolen, 
schminken, rond hobbelen in de kids playground en naar beneden springen op de Basejump, 
uitdaging op de vele kussens waar de kleintjes op kunnen.  
 
Voor de ouderen waren er veel uitdagende activiteiten 
zoals de bungeetrampoline en de klimwand. Door het 
natte weer en de daardoor  gladde ondergrond, kon 
Skateland niet alles doen wat ingepland was. Kinderen 
konden dus minder BMX-en en steppen  maar gelukkig 
waren de toppers van Nederland aanwezig voor een 
showtje. Deze jongens kunnen wel anticiperen op gladde 
vloeren en hebben hier veel ervaring mee. Met meerdere 
salto’s en stunt was het een supervette show waar de 
kinderen hun ogen uitkeken en konden fantaseren over 
hoe goed zij zelf later zouden kunnen worden! 
 
Verder waren er nog de vaste springkussens, de 
dancepads, slacklinen en volleybal. Kortom een complete  
dag met helaas niet het altijd zonnige Hopjesweer. Wij 
hopen komend jaar met de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal veel vele activiteiten te kunnen organiseren 
maar dit hangt natuurlijk wel af van meerdere zaken, dan 
enkele te wil om dit te organiseren!  
Willen jullie meer weten houdt dan de website van de 
Haagse Hopjes in de gaten. www.haagsehopjes.nl  

 

 

http://www.haagsehopjes.nl/
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Financiën Stichting Haagse Hopjes Transvaal 2018 
 
 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal te Den Haag 
 
Balans per 31 december 2018  
          31-dec-18   31-dec-17  
Vaste activa           

Computers  € 699   € 1.010   

Vlottende activa           

Vorderingen en overlopende activa  € 12   € 51   
Liquide middelen  € 17.990   € 23.229   

Som der vlottende activa  € 18.002   € 23.280   

Som der activa   € 18.701   € 24.290   

Kortlopende schulden en overlopende passiva   € (5.800)   € (4.000)   

Uitkomst vlottende activa minus kortlopende schulden    € 12.901   € 20.290 

Vermogen           

Eigen vermogen  € 12.901   € 20.290   
Egalisatiereserve  € -   € -   

           € 12.901   € 20.290 

Staat van baten en lasten over 2018          

          Realisatie   Realisatie  
          2018    2017   
Baten           

Opbrengst activiteiten  € 5.007   € 6.725   
Fondsen  € 59.300   € 85.500   
Sponsors  € 5.000   € 5.000   
Subsidies  € 374.087   € 380.330   
Donaties  € 2.200   € 2.100   

           € 445.594   € 479.655 
Lasten          
           

Projectlasten  € 150.433   € 166.566   

Overige personeelslasten  € 252.787   € 248.903   
Afschrijvingskosten  € 311   € 311   
Huisvestingslasten  € 23.713   € 19.246   
Exploitatielasten  € 12.300   € 25.521   
Kantoorlasten  € 2.658   € 2.637   
Algemene lasten  € 10.562   € 11.571   

           € 452.764   € 474.755 

Financiele baten en lasten    € 219   € 166 

Resultaat boekjaar    € (7.389)   € (4.734)   
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Begroting Stichting Haagse Hopjes Transvaal 2020 
Exploitatie Hopjes 
Huisvestingslasten    

4 vaste Hopjes € 3.000 per hopje € 12.000  
1 Hopmobiel € 3.000  
Beheerdershuisje Wijkpark Transvaal € 3.000  
Stalling Hopmobiel + opslag € 9.000  
  € 27.000 
Organisatielasten    

Kantoorkosten € 3.100  
Portokosten € 800  
Telefoon & internet € 2.300  
Verzekeringen € 6.500  
Administratiekosten incl. accountant € 7.000  
Overige organisatiekosten € 800  
  € 20.500 
Medewerkers    

Inhuur personeel stichting Jeugdwerk Den Haag € 235.000  
Kosten betaald personeel € 5.000  
Kosten vrijwilligers € 10.000  
Overige personeelskosten € 500  
  € 250.500 
Speelgoed    

Vervanging speelgoed € 12.000  
  € 12.000 

Totaal kosten exploitatie  € 310.000 

Dekking exploitatiekosten    

Reguliere subsidie Gemeente Den Haag  € 298.000 
Bijdrage sponsors en fondsen  € 12.000 

Totaal dekking exploitatie  € 310.000 
 
Activiteiten Hopjes 
 
Koningsdag € 15.000  
Internationaal Kinderfeest € 10.000  
3 Familiedagen op diverse pleinen € 30.000  
Herfstactiviteit i.s.m. de Woelige Stal € 11.000  
6 vakantieactiviteiten Wijkpark € 40.000  

Totaal activiteiten  € 106.000 

Dekking activiteitenkosten    

Gemeente Den Haag Pleinsubsidies    

Koningsdag € 9.000  
Internationaal Kinderfeest € 7.000  
3 Familiedagen op diverse pleinen € 21.000  
Herfstactiviteit i.s.m. de Woelige Stal € 8.000  
6 vakantieactiviteiten Wijkpark € 33.000  

Totaal dekking activiteiten Gemeente Den Haag  € 78.000 

Dekking fondsen en eigen inkomsten  € 28.000 

Totaal dekking activiteiten  € 106.000 
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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. 
Graag willen we dan ook de sponsors van het begin hierin noemen: 
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• 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 
 
 
 
 


