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Hoe het allemaal begon 
 
Ruim 23 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 erop 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 de 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 23 jaar, dag in dag uit, jaar in jaar uit. 
 
Even een terugblik op “hoe het begon”. 
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 die 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.  
 
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 
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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 2007 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.  
22 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 dit feest ook 20 jaar. Dus ook op 
dit plein een feestelijk tintje aan alles. De Stichting 
Haagse Hopjes heeft veel te danken aan Geer van Vliet, 
die in de periode dat onze voorzitter Joke regelmatig in 
het ziekenhuis lag, de honneurs heeft waargenomen. 
Juist in de periode dat alle containers geplaatst werden. 
 
Anna Blamanplein 
Even een stukje geschiedenis van de Hopmobiel. Deze 
werd op verzoek van een bestuurslid van “Werkgroep 
Anna Blamanplein”, Natascha Kok, in samenwerking met 
de Stichting, aangeschaft. Wij hebben hard gewerkt om al 
de sponsorgelden bij elkaar te krijgen voor deze 
Hopmobiel. Het werd in eerste instantie geen vaste 
Hopjescontainer op het Anna Blamanplein maar een 
rijdend Hopje, de Hopmobiel, “Hop” van “Hopjes” en 
“mobiel” van “rijden”. Deze Hopmobiel werd na een lange 
voorbereiding op 21 februari 2003, gebracht op het Anna 
Blamanplein. Natuurlijk werd vlak daarna het eerste 
feestje gehouden op 26 februari 2003. 26 Juni 2007 kreeg 
het Anna Blamanplein de gerenoveerde container van het 
Wijkpark Transvaal en deze werd op 11 juli 2007 feestelijk 
geopend met de eerste familiedag op het Anna 
Blamanplein. De Hopmobiel ging toen naar andere 
pleinen in de Wijk Transvaal. En dat viel niet altijd 
mee……….! Om naar het pleintje van de school aan het 
Vrijstaathof te komen moest de Hopmobiel soms smalle 
paadjes nemen met dit als resultaat. 
 
Verder stond de Hopmobiel op het Arnold 
Altrinoplantsoen, de Marktweg en het Stellenboschplein, 
daarnaast werd de Hopmobiel ingezet bij de 
lampionnenoptochten door de wijk. Sinds een aantal jaren 
komt de Hopmobiel hoofdzakelijk 2 x per week op het  
Stellenboschplein op dinsdag en donderdag.  
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Bestuur 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  
• Ben Vogels 
• Wim Chow 
• 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. 
• Fondsen aanschrijven en contact mee behouden. 
• Urenadministratie van medewerkers 
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Op kantoor bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
 
De Stichting Haagse Hopjes Transvaal is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een grote en 
actieve Stichting. Meer dan 12.000 kinderen zijn lid. Er worden een 20-tal activiteiten per jaar 
voor de hele wijk en omliggende wijken georganiseerd. Het enige dat niet is meegegroeid 
met de Hopjes is het kantoor waarin alles georganiseerd en gecommuniceerd wordt. Kantoor 
wordt nog steeds gehouden ten huize van de voorzitter. Hier zijn ook vaak en veel mensen 
aanwezig die zich bezighouden met het dagelijks reilen en zeilen van de Haagse Hopjes. 
Deze mensen drinken hun koffie hier en werken gezamenlijk achter één pc en één laptop 
waar de hele administratie op wordt bijgehouden. 
 
Henneke Vogels, is sinds drie 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.  
 
Joke van den Boomen, als de Haagse Hopjes een 
smurfendorp zou zijn dan zou Joke een rode muts op 
mogen. Als voorzitter en mede-initiatiefnemer van de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal is ze een spin in het 
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web voor de Stichting. Ze heeft van de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal een ‘professionele vrijwilligers Stichting’ 
gemaakt. Er zijn weinig plekken op aarde die zo 
georganiseerd zijn als het kantoor van de Haagse Hopjes 
Transvaal. Het is een plezier om hierin verder te kunnen 
werken. 
 
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. 
 
Wim Chow is onze man van alles. Wim is bijna altijd 
aanwezig bij de activiteiten van de Hopjes. Daar helpt hij alle 
kinderen met het omdoen van hun bandjes. Zo is hij het 
eerste gezicht dat de kinderen zien! Met zijn brede lach en 
vrolijke geouwehoer is dit een leuk begin van de middag voor 
de kinderen. Daarnaast helpt Wim ook achter de schermen 
nog vaak als vrijwilliger. Dan helpt hij Joke van den Boomen 
bijv. bij het inbinden van de jaarverslagen en 
activiteitenplannen. Hij zorgt ervoor dat de affiches in 
enveloppe gaan, hij brengt de post naar de brievenbus. 
Verder brengt hij affiches rond. Erg waardevol voor de 
Hopjes dus, we zijn Wim erg dankbaar.  
 
Jeroen de Groot houdt zich voornamelijk bezig met alles 
rondom de activiteiten. Het voorbereiden hiervan en het 
regelen van de fondsen en sponsoren. Daarnaast zal hij 
gedurende de vakantieperiode de taken van de meesters en 
juffen op het Wijkpark Transvaal overnemen. Al meerdere 
jaren werkt Jeroen bij de Hopjes en nog steeds met veel 
plezier en enthousiasme! 
 
Ben Vogels, geen familie van Henneke voor zover bekend. 
Wel al meerdere jaren betrokken bij de Haagse Hopjes. Hij is 
begonnen met het helpen en begeleiden van activiteiten. 
Nadat zijn talent voor het schrijven van verslagen was 
ontdekt is hij hier ook mee aan de slag gegaan. Nu begeleidt 
hij nog steeds de activiteiten maar helpt hij ook bij het 
schrijven van verslagen en andere randzaken die moeten 
worden geregeld. Dus zowel voor als achter de schermen 
een dragende kracht van de Hopjes. 
 
Brian van Vliet, ook een van onze vaste begeleiders. 
Vroeger altijd een fanatiek spelend kind bij de Hopjes. Nu een 
‘professionele’ begeleider van onze activiteiten. Hoewel hij 
stiekem liever zelf zou willen spelen is het ondertussen wel 
eens tijd dat hij anderen ook de kans geeft op de 
springkussens. Omdat Brian zo door en door verbonden is 
met de Haagse Hopjes is het leuk om hem nu ook af en toe 
op kantoor tegen te komen om dingen voor te bereiden! 
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Medewerkers Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal 
 
Er zijn bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 6 vaste 
medewerkers. Voor elk van onze pleinen één persoon. 
Al deze medewerkers zijn in dienst bij Stichting 
Jeugdwerk. 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 2019 
sportief ingegaan. Omdat er alleen maar extra taken bij 
komen voor onze Hopjesmedewerkers en dit met steeds 
minder mankracht moet gebeuren zijn wij afgelopen jaar 
erg blij geweest met onze extra STiP-banen.  
 
Naast onze vaste medewerkers, STiPpers en 
vrijwilligers hebben wij ook enkele medewerkers van de 
HALO. Deze jongens komen met de activiteiten en 
begeleiden vaak onze sportactiviteiten. Omdat ze in het 
dagelijkse leven Leraar Lichamelijke Opvoeding, of in 
opleiding hiervoor zijn, zorgen deze jongens voor veel 
interactie en uitdaging voor kinderen. 
 
Kortom we hebben een hoop betrokken mensen rond de 
Hopjes maar zullen nooit genoeg mankracht hebben! 
Dat krijg je als je werkt met kinderen, dan kan het altijd 
beter!  
 
In het volgende hoofdstuk zullen we enkele van de vaste 
medewerkers uitlichten en even in het zonnetje zetten. 
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Dit zijn onze vaste medewerkers op de pleinen: 
 
Abdel Ochan, is al meer dan 20 jaar werkzaam bij de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Abdel is bijna altijd 
werkzaam op het Wijkpark en kent daarom ook 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 begeleid 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 onze 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 ervoor dat de kinderen zich toch uitstekend 
kunnen vermaken!  
 
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 hen waren voor ons bekende 
gezichten en we hebben 1 nieuw gezicht mogen 
verwelkomen. Wij zijn heel erg 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 heel 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 en 2019 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.  
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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.  
 
Omdat onze STiPpers niet altijd de Nederlandse taal goed 
beheersen, proberen wij ze hierin 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. 
 
Helaas rouleren de STiPpers aan het einde van 2019 door 
naar andere STiP of reguliere banen. Dit is uiteraard 
harstikke mooi voor hen maar voor de Haagse Hopjes is 
dit erg jammer. Na vele jaren als vrijwilliger te hebben 
gewerkt en vervolgens door als STiPbaners hebben de 
mensen hopelijk een hoop geleerd bij de Haagse Hopjes. 
Wij gunnen ze uiteraard het allerbeste in hun nieuwe 
baantjes maar zullen ze ook erg gaan missen. Maar wie 
weet, krijgen we weer nieuwe STiPpers terug! 
   
Dit zijn onze STiPpers anno 2019 
 
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 heeft zich altijd goed ingezet voor de Hopjes maar 
gaat in 2020 een nieuwe stap zetten in haar leven. We 
wisten dat de STiPpers er vandoor zouden gaan om 
ergens anders nog meer werkervaring op te doen. Als het 
moment daadwerkelijk daar is, is het toch jammer om 
iemand te zien vertrekken die zo gegroeid is in haar 
werkzaamheden. Halima gaat het komende jaar werken als 
gastvrouw bij de Mussen. We denken dat dit hartstikke 
goed bij haar past en wensen haar ontzettend veel plezier 
bij haar nieuwe baan. 
 
Naziha is bij de Haagse Hopjes uitgegroeid van een 
verlegen dame met weinig kennis van de Nederlandse taal 
tot een Haagse Tante die goed voor zichzelf kan opkomen. 
Hoewel haar Nederlands nog steeds kan verbeteren is ze 
wel vol goede moed begonnen aan haar nieuwe avontuur 
als interieurverzorgster bij Musicon, Den Haag. Naziha, zet 
hem op en veel plezier bij Musicon!  
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Jamal is vele jaren het bekende gezicht geweest op het 
Kaapseplein. Hij was hier een duo met meester 
Mimoun. Hoewel hij jaren voor de Stichting heeft 
gewerkt en hier nog wel enkele jaren door had kunnen 
gaan, is het met STiPbanen zo dat je door moet groeien 
zodat je in enkele jaren een volledige baan aan kan. Dit 
is wel jammer, maar wij hopen dat Jamal op een 
volgende baan weer een hoop leert! 
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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 wel weer vaste vrijwilligers gebruiken 
maar omdat de begeleiding hiervoor groter wordt is er 
wellicht een mogelijkheid dat we weer op zoek kunnen 
naar nieuwe vrijwilligers.  
 
Knutselclub Bario 
Elke jaar zijn er bij de activiteiten op het Joubertplantsoen 
knutselaars aanwezig. Deze vrijwilligers helpen vaker bij 
Buurthuis Bario. Maar wij zijn er ook harstikke blij mee dat 
ze af en toe komen helpen bij de Hopjes activiteiten. Hier 
verzinnen ze altijd de meest creatieve knutselwerken om 
samen met de kinderen te maken.  
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De locaties 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 
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 2019, hebben wij ruim 13.000! 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 ook veel 
activiteiten in de vakanties. Dit doen wij voornamelijk voor 
de sociaaleconomisch kwetsbare 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 300 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 
activiteiten, vervelen zul je je zeker niet. 
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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 op 2 of 3 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 bestuurd, rondgereden en met de 
kinderen gespeeld. Verleden jaar hebben voornamelijk 
meester Hans en Gijs de 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 
Het Anna Blamanplein is een erg compleet pleintje sinds 
de verbouwing. Er is ruimte voor plantjes en bloemen, er 
is een voetbalkooi aanwezig, de kinderen kunnen terecht 
bij een calisthenics baan, schommels en glijbaan zijn 
aanwezig en als klap op de vuurpijl is er uiteraard een 
Hopje. Voor het sporten en spelen is er dus veel geregeld 
maar voor de plantjes helaas iets minder. Zo is er helaas 
geen wateraansluiting voor de plantjes en zijn ze hierdoor 
afhankelijk van de regen en de Hopjesmedewerkers.  
 
Hoewel het een pleintje is geweest waar voorheen veel 
ellende plaatsvond, denk hierbij aan brandjes etc., is het 
de laatste tijd een gezellig pleintje. Dit kan te maken 
hebben met de buurtbewoners die iets meer participeren 
of de jongeren die gewoonweg opgroeien maar het is in 
ieder geval een positieve verandering. Wij hebben in ieder 
geval weer zin om activiteiten te organiseren op het Anna 
Blamanplein. 
 
Meester Hassen en juffrouw Samira, lenen hier het 
speelgoed en sportmateriaal uit aan de kinderen. 
Daarnaast hebben ze het afgelopen jaar het Hopje 
grondig onder handen genomen. Dus wij gaan er van uit 
dat dit Hopje voor de komende jaren weer up-to-date is.  
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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 wordt door Mimoun goed opgevangen.  
 
Kaapseplein  
Het Kaapseplein is dus het eerste Hopje ter wereld. Het 
blijft helaas ook een plein waar de politie vaak voor moet 
uitrukken. Tijdens oud & nieuw en andere grootschalige 
activiteiten in Den Haag kun je de klok erop gelijkzetten 
dat er gerotzooid wordt op het Kaapseplein.  
Gelukkig hebben de Hopjes het tijdens de Hopjesuren wel 
goed voor elkaar. Op de sporadische dakloze die in 
bosjes worden aangetroffen na blijft het plein gedurende 
de openingsuren van de Hopjes volledig voor de kinderen. 
Daar is het plein natuurlijk ook voor bedoeld.  
Het plein heeft 2 jaar geleden een prima metamorfose 
ondergaan hierbij zijn de speeltoestellen onder handen 
genomen. Wat ze helaas vergeten zijn is het aanleggen 
van een waterpunt, op een plein zo druk als het 
Kaapseplein zou je wel verwachten dat er een waterpunt 
aanwezig is. Maar verder is het Kaapseplein van alles 
voorzien. Nu hopen we erop dat de buurtbewoners net als 
bij het Anna Blamanplein mee gaan doen en denken 
zodat we het Kaapseplein mooi en gezellig houden! 
 
Joubertplantsoen  
Ook het Joubertplantsoen is in de afgelopen jaren 
onderhanden genomen. Het plein ziet er dus nog steeds 
erg gezellig en netjes uit. Ze hebben hier een voetbalkooi, 
speelweide, speeltoestellen en uiteraard een Hopje. 
Verder hebben ze hier ook een waterkraantje waardoor 
het gedurende de zomermaanden nog iets beter 
vertoeven is. Het Hopje is hier ook nog onder handen 
genomen en op het Joubertplantsoen kunnen we dus ook 
weer een aantal jaren vooruit. Wij hebben hier het 
Internationaal Kinderfeest gehad en hier was weer een 
leuke samenwerking met Buurthuis Bario. Wij hopen dat 
ze komend jaar weer meedoen! Dan gaan we er hier 
opnieuw een spetterende activiteit organiseren. 
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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 2019 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 2019 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 2019, ons jubileumjaar. We hopen vaker een 
beroep op Stichting Kinderzorg te kunnen doen. Zeker omdat we ook 
perfect binnen hun doelstellingen passen. 
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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.  
 
 
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!  
 
 
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. 
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Overige Weldoeners 
 
Prijssnijder 
Onze vaste leverancier van fietsjes, speelgoed en 
reparatiemateriaal. Erg fijn voor de Stichting om een bedrijf te 
hebben dat met ons meedenkt. Zo hebben we afgelopen jaar met 
kortingen, vele skeelers, bescherming en ander speelmateriaal 
mogen aanschaffen. Verder hebben ze ons van een jaarvoorraad aan 
pleisters en mooie medicijnkastjes voorzien. Ook voor onze reparaties 
zijn wij hier welkom. 
 
Intertoys 
Onze vaste plaats voor speelgoed voor onze 6 pleinen, denk 
hierbij aan klein speelgoed voor de kinderen onder de 3 jaar, 
bordspellen, springtouwen, hoepels en ander sportmateriaal. Wij 
krijgen hier als 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    
 
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. 
 
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 
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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.  
 
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. 
 
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. 
 
Brass-culture 
Onze swingende partner, ze geven breakdance-workshops 
maar er zorgen ook ander soort muzikaal vermaak op onze 
activiteiten. Tijdens 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. 
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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 aan 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. 

 
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. 
 
 

 
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! 
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Verslagen Bestuur en Pleinen 
2019   
 

Sneeuwpret op alle Hopjespleinen 
22 januari 2019 
 
Terwijl veel mensen binnen zaten met een lekkere mok 
chocolademelk of een grote kop erwtensoep, speelden 
onze Hopjesmedewerkers op onze Hopjespleinen in de 
sneeuw. 
Er was namelijk net een dik pak sneeuw gevallen in Den 
Haag en de Hopjespleinen zagen eruit als een 
winterwonderland. En weer of geen weer, onze Hopjes 
gaan altijd open! 
 
Rond half drie, drie uur, kwamen de eerste kinderen aan. 
Niet om te fietsen of ander speelgoed te lenen maar om 
lekker te spelen in de sneeuw. Op alle Hopjespleinen 
liggen sleetjes die nu goed van pas kwamen. Als je niet 
wilde sleeën, dan deed je mee met het 
sneeuwballengevecht. Dolle pret. Of een sneeuwpop 
maken, ook zo leuk of sneeuwengeltjes maken in de 
sneeuw. 
 
Natuurlijk was het niet alleen op het Wijkpark genieten 
van de sneeuw. Ook op het Kaapseplein, 
Joubertplantsoen, Anna Blamanplein en het Ruth 
Firstplein waren er kinderen in de sneeuw aan het spelen. 
Onze Hopjesmedewerkers hielden onderling een 
wedstrijdje welk plein de grootste sneeuwpop kon 
bouwen. Op alle pleinen was het dus erg genieten van de 
sneeuw. De winters waren de laatste jaren niet zo dat er 
veel sneeuw bleef liggen.  
Maar als de wind de noordhoek opzoekt en de bodem 
koud genoeg is kunnen we misschien dit jaar nog één 
keer een mooi pak sneeuw verwelkomen in Den Haag. 
Dat zou wel leuk zijn! 
 
Grote opruimbeurt en reparaties op het 
Wijkpark Transvaal 
28 januari 2019 
 
Het kan zomaar eens voorkomen dat het een erg 
regenachtige dag is. Op zulke dagen zitten veel kinderen 
binnen waar het lekker droog is. Hoewel er wel speelgoed 
uitgeleend werd, was het natuurlijk door de regen niet 
heel druk. Op zulke dagen zorgen de 
Hopjesmedewerkers ervoor dat ze wat onderhoud doen. 
Op deze betreffende dinsdag in januari hebben de 
Hopjesmedewerkers Abdel, Fariz en Hans besloten om 
het wat groter aan te pakken.  
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Allereerst werd al het speelgoed buitengezet en meteen 
gesorteerd, grote en kleine fietsen gesorteerd bij elkaar, 
naar buiten. Intussen werden de kasten uitgestoft en 
schoongemaakt. Wat kapot was en niet meer viel te 
repareren, werd direct weggegooid. Repareren is helaas 
niet altijd mogelijk. Daarna kon de vloer van het Hopje 
worden schoongemaakt.  
 
Eénmaal alles schoon, werden alle spulletjes, schoon en 
gerepareerd, banden geplakt etc. etc. weer keurig binnen 
op z’n plaats gezet. Intussen was het alweer zo goed als 
droog en kwamen er steeds meer kinderen speelgoed 
lenen. Al met al werd het toch nog een drukke dag voor 
de Hopjesmedewerkers. Ze hadden wel een flinke kan 
koffie met een koek verdiend!  
Daarna met een voldaan naar huis! 
 
Winterzonnetje op het Wijkpark Transvaal 
25 februari 2019 
 
Amper een maand geleden was er nog sneeuwpret op het 
Wijkpark; nu genieten we van een heerlijk zonnetje. Bizar 
eigenlijk. Nog voordat het Hopje openging, krioelde het al 
van de mensen. Overal zaten mensen te lunchen, te 
picknicken of gewoonweg te genieten van de zon. Een 
gezellige drukte. Onze medewerkers waren al om twee 
uur aanwezig en zoals altijd beginnen ze eerst rustig met 
een kopje koffie of thee. Daarna pas ‘gooien’ ze open. 
Vanwege de drukte was de rust echter ver te zoeken voor 
onze medewerkers; de kinderen kwamen namelijk al 
vroeg aangerend, pasjes in de hand, klaar om te spelen! 
Zodra de rust een klein beetje is weergekeerd, komen er 
vaak veel ouders om pasjes te laten maken. Vaak lopen 
deze gesprekken niet altijd even soepel. Dit komt omdat 
wij in Transvaal met zoveel verschillende nationaliteiten 
en talen te maken hebben, dat het communiceren niet 
altijd even makkelijk gaat. Zodra de ouders geholpen zijn, 
komen de eerste kinderen alweer terug om iets te ruilen.  
 
Naast het uitlenen van speelgoed, pasjes maken of 
ouders te woord staan, houden onze Hopjesmedewerkers 
ook het plein en de kinderen in de gaten. Houdt iedereen 
zich wel aan de regels? Is alles veilig genoeg? Maken de 
mensen geen rommel? Op deze manier proberen onze 
medewerkers het plein te beheren. Soms is dat een hele 
taak. Omdat er met dit lekkere weer natuurlijk veel buiten 
gepicknickt wordt, gebeurt het regelmatig dat mensen 
rommel achter achterlaten, jammer genoeg. Onze 
Hopjesmedewerkers proberen de mensen hierop aan te 
spreken en te zorgen dat ze het plein schoon en leefbaar 
houden. Hierdoor hadden Abdel en Halima een heel 
gevarieerd takenpakket met veel afwisseling. Mooi weer 
zorgt meestal voor extra drukte. 
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Lies 65 jaar dus een etentje voor alle medewerkers 
1 maart 2019 
 
Elke dag zijn onze Hopjespleinen open. Vanaf dat de 
kinderen klaar zijn met school, tot zonsondergang. Dit 
harde werken van onze werknemers mag ook wel eens 
beloond worden. Zo is onze medewerker Lies onlangs 
65!!!! jaar geworden en werkt ze ook al 22 jaar bij de 
Stichting Haagse Hopjes. Van harte gefeliciteerd Lies. Dit 
was voor ons een goed moment om weer eens samen te 
komen met een lekker etentje met alle Hopjes 
medewerkers bij Bab Mansour. 
 
Zij zien elkaar niet elke dag. Onze medewerkers, 
vrijwilligers en STiPpers werken allemaal verdeeld over 
verschillende pleinen in de wijk. Soms komen ze bij elkaar 
over de vloer, of helpen zij elkaar met het klussen aan 
fietsjes of ander speelgoed. Maar waar ze elkaar ook 
treffen is natuurlijk op een van onze Hopjesactiviteiten.  
Omdat er dit jaar nog geen activiteiten zijn geweest, is dit 
etentje een mooi moment om met zijn allen weer even bij 
elkaar te komen. Deze keer ter ere van Lies, om haar 
eens eventjes flink in het zonnetje te zetten. 
Tijdens dit etentje bespreken we van alles. Van alles komt 
voorbij, de veiligheid tijdens de activiteiten (iedereen weet 
dat een ongelukje in een klein hoekje zit) over hoe het er 
op hun plein aan toe gaat… Maar vooral wordt er 
aandacht besteed aan de verjaardag van Lies en wie de 
langste straal had bij het theeschenken. Maar bovenal is 
er vooral veel lol en wordt er veel gelachen en genoten 
van het lekkere eten en het samenzijn. Al met al een heel 
geslaagde avond.  
 
Kennisbijeenkomst Jeugdvakantieloket 
28 maart 2019 
 
Jeugdvakantieloket, al jaren één van onze sponsoren 
had, een kennisbijeenkomst georganiseerd voor mensen 
die actief vakantieactiviteiten en kampen organiseren.  
Het werd georganiseerd in het Nutshuis waar Fonds1818 
en Jeugdvakantieloket gevestigd zijn. Het Nutshuis is het 
gebouw van de oude Nutsspaarbank in Den Haag. 
 
In de oude bankkluis van de oude Nutsspaarbank 
presenteerden twee stichtingen hun vakantieprogramma’s 
en de opbouw hier naartoe. Dit werd gedaan door Delftse 
Vakantie Activiteiten en Stichting de Meervaart in 
Amsterdam. Om de presentatie bij te wonen moest je 
eerst een grote oude kluisdeur door. Binnen in de kluis 
zag je alle oude karakteristieke kluisjes van de oude 
bank, dit was heel leuk om te zien. De presentaties zaten 
erg goed in elkaar en werden met veel passie 
gepresenteerd.  
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Het programma was gericht op het samenbrengen van 
kinderen uit verschillende milieus en met verschillende 
culturele achtergronden.  
 
Omdat wij ook gedurende het gehele jaar activiteiten 
organiseren voor veel kinderen met veel verschillende 
culturele achtergronden was dit voor ons natuurlijk erg 
interessant. Tegen welke problemen lopen deze 
Stichtingen aan? Hoe pakken zij bepaalde problematiek 
aan? Er was op deze middag erg veel van elkaar te leren. 
 
Na afloop van de presentaties was er een heerlijk buffet 
waar mensen met elkaar laagdrempelige discussies 
konden houden, of gewoon lekker kletsen. Het was een 
erg leerzame en gezellige middag en wij willen 
Jeugdvakantieloket dan ook bedanken voor de het 
organiseren hiervan! 
 
#TrashTagChallenge  
1 april 2019 
 
Nadat Burgermeester Pauline Krikke was genomineerd 
voor de Trashtagchallenge heeft zij op haar buurt de 
burgermeester van Madurodam, Ties Brink genomineerd. 
Deze nominatie hield in dat er ergens in Den Haag 
schoongemaakt moet worden. Waar beter dan 
schoonmaken op het Wijkpark Transvaal dacht 
Madurodam.  
 
De Stichting Haagse Hopjes Transvaal heeft er toen voor 
gezorgd dat er genoeg schoonmaakspullen waren, zoals 
knijpers, bezems, vuilniszakken en stoffers + blik.  
 
Madurodam kwam om kwart voor 4 aan. De perfecte tijd 
om schoon te maken. Want het plein was al goed gevuld 
met ouders en kinderen die aan het spelen waren. De 
burgermeester Ties Brink kwam niet alleen. Hij had al zijn 
wethouders meegenomen om mee te helpen het Wijkpark 
schoon te maken. 
 
Gelukkig was het ook nog eens een hele mooie warme 
dag. Perfect schoonmaakweer! 
Samen met de kinderen van de Hopjes hebben de 
mensen van Madurodam het Wijkpark helemaal 
schoongemaakt.  
Iedereen heeft hard gewerkt en een steentje bijgedragen. 
De mensen van Madurodam hadden elk een clubje 
kinderen dat ze meehielp. Natuurlijk hielpen ook de 
Hopjesmedewerkers mee met schoonmaken. Kinderen 
mogen bij de Hopjes speelgoed lenen in ruil voor goed 
gedrag. Dit was dus ook een prima mogelijk voor de 
kinderen om zich weer eens van hun beste kant te laten 
zien.  



                     Jaarverslag 2019 Stichting Haagse Hopjes Transvaal Pagina 26 van 61 
 
 

Etentje bestuur Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
10 mei 2019 
 
Als mensen aan de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
denken, hebben ze al snel het beeld van sportende 
kinderen voor zich. Dit in combinatie met de actieve 
meesters en juffen op de pleinen. Dit is ook het beeld dat 
we willen dat mensen hebben van de Haagse Hopjes. 
Maar dit is niet het complete beeld. Om dit allemaal voor 
elkaar te krijgen zijn er achter de schermen een hoop 
mensen bezig. Deze mensen zijn de stille kracht achter 
de Hopjes. Om hen te bedanken voor hun inzet gaan zij 
elk jaar een keertje uit eten om elkaar weer te zien maar 
ook op het afgelopen en komende jaar te bespreken. 
 
Even een voorstelrondje van ons bestuur: 
 
Joke van de Boomen: Voorzitter en juffrouw van alles. 
Joke is vanaf het begin van de Hopjes betrokken en is de 
drijvende kracht achter de Stichting. Niets ontgaat Joke 
en ze is bij alle activiteiten en randzaken direct betrokken. 
 
Grad Sissingh: Penningmeester, verzorgd het financiele 
plaatje van de Stichting. Uiteraard kosten de activiteiten 
een hoop geld en dit moet allemaal verwerkt worden. 
Grad zorgt hier met precisie voor! 
 
Henneke Vogels: De laatste toevoeging aan het bestuur. 
Henneke zorgt vooral voor de administratieve 
ondersteuning. Ze draait al mee sinds het begin van de 
Hopjes en kent alle ins en outs. 
 
Ed de Bruijn: Fotograaf en Webmaster, zorgt voor al het 
digitale achter de Stichting. Uiteraard hebben wij een 
website nodig waarop mensen vooraf kunnen zien 
wanneer er iets te doen is. Achteraf laten wij hier de foto’s 
van zien op onze site. Ed verzorgt alles:van het maken 
van de foto’s, tot ze online staan.  
 
Natascha: Natascha heeft er ook voor gezorgd dat de 
Hopmobiel beschikbaar werd voor het Anna Blamanplein 
en het Stellenboschplein. Zij was in die tijd bewoonster 
van dit gedeelte van Transvaal.   
 
Tot slot hebben we nog Corrie en Co. Twee onmisbare 
dames bij de Hopjes. Zij doen vele randzaken van de 
Hopjes waar het overige bestuur niet aan toe komt. 
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Aanschaf sport- en spelmaterialen, 
fietsjes en ander speelgoed. 
8 juni 2019 
 
Naast de prachtige activiteiten die wij organiseren staan 
onze Hopjesmedewerkers elke dag van maandag tot en 
met vrijdag klaar om speelgoed uit te lenen aan de 
kinderen. Maar liefst 255 dagen per jaar zijn onze 5 
Hopjespleinen geopend. Ook hebben wij de Hopmobiel 
die op dinsdag en donderdag met mooi weer naar het 
Stellenboschplein toe rijdt, om ook daar speelgoed uit te 
lenen. Met ruim 12.000 kinderen die lid zijn van de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal wordt er dagelijks 
veel speelgoed uitgeleend. Daarnaast wordt ook veel 
sport- en spelmateriaal gebruikt tijdens onze activiteiten. 
Denk hierbij aan een skate-longboard workshop of een 
stepworkshop. 
 
U kunt zich natuurlijk wel voorstellen dat al het speelgoed 
dat dagelijks uitgeleend wordt hard slijt. Wij proberen altijd 
zelf ons materiaal te repareren en te onderhouden. Echter 
komt het natuurlijk voor dat het materiaal gewoonweg niet 
meer te repareren valt en echt aan vervanging toe is. De 
exploitatiesubsidie die wij van de Gemeente Den Haag 
ontvangen is niet toereikend om ook nog speelgoed en 
ander sport- en spelmateriaal van aan te schaffen. Omdat 
het toch belangrijk is dat er steeds voldoende aanbod is, 
zeker van nieuwe uitdagende materialen, zoeken wij 
jaarlijks sponsoren die ons aan geld willen helpen om al 
deze mooie materialen te kunnen aanschaffen. Ook dit 
jaar zijn er weer gulle sponsoren die ons hierin financieel 
bijstaan. Wij willen daarom deze sponsoren heel erg 
bedanken voor hun bijdragen. 
 
Wij hebben dit jaar heel veel nieuw skate speelgoed 
mogen aanschaffen. Nieuwe stuntsteps, waveboards, 
skateboards en longboards. Daarnaast hebben wij nieuwe 
zitfietsjes, fietsen en reparatiemateriaal aan kunnen 
schaffen. Maar ook voetballen, veel kinderspeelgoed voor 
de allerkleinsten en sportmateriaal, hebben wij, dankzij 
onze gulle sponsors weer kunnen vervangen. Al het 
nieuwe speelgoed wordt dagelijks alweer veel uitgeleend 
door de meesters en juffen van onze Hopjespleinen. De 
kinderen van de Haagse Hopjes zijn daarom ook erg blij 
dat ze van dit nieuwe speelgoed gebruik kunnen maken. 
 
Met al dit nieuwe speelgoed lijkt het alsof we er weer 
jaren tegen aan kunnen. Helaas is dat niet het geval. Ons 
speelgoed wordt dusdanig veel gebruikt door het jaar 
heen dat het erg hard slijt. Wel blijven wij de kinderen die 
het speelgoed gebruiken attenderen op onze regels. Niet 
botsen of van stoepranden af en nog veel meer regels. 
Maar ondanks dit ga je slijtage niet tegen.  
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Daarom nogmaals een groot dankjewel aan al onze 
sponsoren! U heeft weer veel kinderen blij gemaakt! 
Zonder u zou heel veel speelgoed en sportmaterialen niet 
aangeschaft kunnen worden. Ook dankzij al onze 
sponsors en de Gemeente Den Haag, kunnen wij veel 
grote activiteiten organiseren. Heel hartelijk bedankt. 
 
Vaste bezoekers Hopjespleinen 
11 september 2019 
 
Zodra mensen aan speeltuinen denken, zullen ze vooral 
spelende kinderen voor zich zien. Schommelend, 
wippend en tikkertje spelend rond de toestellen. Maar ook 
ouders komen hier graag om even te zitten en te 
socializen. Voor hen zijn er bankjes neergezet, 
prullenbakken om hun rommel in kwijt te kunnen en een 
toilet zodat ze niet elke 5 minuten met hun kinderen naar 
huis hoeven. Voor de ouders is dit een leuke 
ontmoetingsplek. 
 
Dan hebben we de laatste plekjes die op het plein nog 
over zijn, voor onze gevleugelde vrienden. Wij hopen dat 
ze langskomen voor de gezelligheid en niet voor alle 
etenswaar die de mensen op het plein ‘per ongeluk’ laten 
liggen. Wij vinden het heel vervelend dat er steeds meer 
vliegende poepmachines rondvliegen over het plein en de 
omliggende huizen. Dit omdat dit de gebouwen aantast. 
Maar uiteraard geeft het wel een gezellige sfeer als ze op 
de hekjes en fietsen rondom het Hopje zitten. 
 
Naast de vrijpostige duiven krijgen wij ook regelmatig 
bezoek van een paar rotganzen. ‘Rot’ is de familienaam 
van deze ganzen. (Wij vinden ze niet vervelend hoor!) De 
ganzen komen ieder jaar terug op het plein en wij heten 
ze elk jaar weer welkom. Wij weten dat dit elk jaar 
dezelfde ganzen zijn, dit kunnen we zien aan de ringetjes 
om hun pootjes. Blijkbaar vinden zij ons gras erg 
smakelijk. Ze vliegen meestal net voor de mensen uit die 
voor de zomermaanden ‘neerstrijken’ in Nederland. 
Omdat ze elk jaar trouw terug blijven komen hebben ze bij 
ons ook geen pasje meer nodig! 
 
Waterbaan, waterbaan, drogebaan…… 
Augustus 2019 
 
De echte zomer is al weer een tijdje aan de gang. Hoewel 
het weer enigszins wisselvallig is, is het over het 
algemeen lekker warm. 2 Jaar geleden hebben wij een 
eigen waterbaan mogen aanschaffen voor gebruik 
gedurende de activiteiten. Op de activiteiten staat hij, 
indien er ruimte is, en het weer niet te koud is, altijd op. 
Deze baan is wel echt héél leuk en daarom blijven de 
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kinderen vragen om deze baan. Dit is de reden dat wij 
proberen om deze waterbaan wat vaker op te zetten. 
Zelfs buiten de activiteiten om! Zo hebben wij hem 
afgelopen week een keer op kunnen zetten op het 
Wijkpark Transvaal. De kinderen renden natuurlijk snel 
naar huis om hun zwemkleding te halen. Een erg toffe 
middag voor de jongens en meiden! 
 
Deze baan kan niet elke week gebruikt worden. Dit in 
verband met de mankracht die er voor nodig is om het 
allemaal goed te begeleiden. Maar als hij opgeslagen 
dient te worden moet hij wel droog zijn, anders is dit 
natuurlijk niet heel fris en goed voor het kussen. Daarom 
komt hij ook nog wel eens zonder water op een van onze 
pleinen terecht. Het Kaapseplein was afgelopen 
donderdag op 8 augustus 2019 aan te beurt. Dan wordt 
de baan droog neergelegd en kunnen de kinderen er 
allerlei rollen en radslagen overheen maken. Dit is dan 
een soort van extra grote tumblingbaan. 
 
Kortom wij zijn nog steeds erg blij met deze baan die wij 
in 2017 van het Oranje Fonds hebben mogen 
aanschaffen. Maar het meest blij zijn de kinderen. Buiten 
de activiteiten om staan er minder lange rijen waardoor de 
kinderen er vaker overheen kunnen.   
 
Hockeyworkshop Kaapseplein  
13 augustus 2019 
 
De zomer van 2019 kan al bijna niet meer stuk. Met zulk 
lekker weer en zoveel te doen op de pleinen ontbreekt het 
de jongeren in Transvaal en Schilderswijk aan weinig. We 
hebben in de vakantie zelfs de mogelijkheid gehad om de 
waterbaan een aantal extra keren op te zetten. Dit is 
natuurlijk hartstikke leuk, het koelt lekker af en de 
kinderen komen samen. Maar uiteraard zetten wij bij de 
Hopjes altijd hoog in en willen we ook dat de workshops 
zo leerzaam mogelijk zijn. Daarom wisselen we onze 
waterbaan af, met af en toe een sportworkshop. Op 13 
augustus was dit een hockeyworkshop op het 
Kaapseplein.  
 
Het kost ons meestal erg weinig moeite om groepjes 
kinderen bij elkaar te krijgen. Wel zien wij dat er veel 
verbetering mogelijk is bij het onderling met elkaar spelen. 
Dit gaat vaak al een stuk beter als er een meester of 
juffrouw aanwezig is. Bij het hockeyen is dit helaas niet 
anders. Het blijft lastig voor kinderen om zelfstandig iets 
anders dan een potje voetbal op te zetten. Uiteraard 
helpen wij hier graag bij. Daarom ging Meester Gijs met 
hockeysticks, doeltjes, lintjes en ballen richting het 
Kaapseplein. 
 



                     Jaarverslag 2019 Stichting Haagse Hopjes Transvaal Pagina 30 van 61 
 
 

Kinderen sluiten graag aan bij dit soort activiteiten. Naast 
de technieken die ze leren bij het hockeyen, maken ze 
ook op een makkelijker manier contact en wellicht ook 
vriendjes tijdens het spelen. Dit is uiteraard een mooi 
leermoment maar ook voor de meesters en juffen op de 
pleinen een gewenste bijkomstigheid. Samen hebben ze 
verschillende oefeningen gedaan, zoals slalommen om 
pionnen. Maar uiteraard werden er ook diverse potjes 
gespeeld waarbij iedereen rood aanliep! 
Het valt op dat kinderen de dagen na dit soort workshops 
vaak om deze materialen komen vragen. Na de 
hockeyworkshop zijn dat de hockeysticks en ballen maar 
na bijv. een longboards Workshop komen de kinderen 
deze vaker lenen. Hiermee kun je stellen dat de 
workshops zeker effect hebben op de kinderen uit de wijk! 
Uiteraard gaan we hier dus gewoon mee door! 
 
Skelter ‘op bezoek’ bij Hopjeskinderen. 
24 augustus 2019 
 
Kinderen kunnen bij de hopjes tegen inlevering van hun 
pasje, gratis speelgoed lenen. Zodra ze dit speelgoed 
terug brengen krijgen ze hun pasje terug en kunnen ze 
naar huis om dit de volgende dag opnieuw te doen. Een 
heel simpel systeem zou je denken. Helaas gaat dit nog 
wel eens mis. Het zal niet de eerste keer zijn dat een van 
de kinderen wel spullen leent maar ze vervolgens 
‘vergeet’ terug te brengen. Meestal kan dit aan de hand 
van de pasjes snel worden opgelost. Maar soms gaat het 
zelfs bij het lenen al fout. Dan wil een kind ‘per ongeluk’ 
wat lenen terwijl ze hun pasje niet bij zich hebben, dan 
wordt er soms wel eens van een ander kind ‘geleend’.  
 
Wij vinden dit natuurlijk erg vervelend. Wij doen 
ontzettend hard ons best om kinderen de mogelijkheid te 
geven om te spelen en met elkaar te sporten. De 
materialen die wij beschikbaar stellen zijn allemaal 
voortgekomen uit sponsoring van fondsen en donaties 
van particulieren. Het is natuurlijk belachelijk als 
kinderen/jongeren bedenken dat zij vanaf een bepaald 
moment nog de enige zijn die ermee mogen spelen. Het 
is voor een groot gedeelte de taak van de opvoeder om 
de kinderen de regels en normen en waarden uit te 
leggen. Dit is ook de reden dat wij een brief met hierop de 
regels meegeven aan de ouders zodra ze hun kinderen 
komen inschrijven.  
 
De belangrijkste regels zijn dat de materialen op het plein 
blijven. ze netjes houdt en rekening houdt met de andere 
mensen op het plein. Af en toe bedenken kinderen dat het 
heel spannend is om op de openbare weg op te gaan met 
de skelters of even snel naar huis om wat op te halen. Dit 
is naast dat het harstikke gevaarlijk is ook nog extra stom 
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want op de openbare weg ben je met speelgoed niet 
verzekerd. Gelukkig is er nog nooit iets fout gegaan maar 
een ongeluk zit in een klein hoekje. Wij willen alle ouders 
dan ook vragen om weer extra op te letten als uw 
kinderen aan het spelen zijn. 
 
Helaas is er in de vakantie ook weer een super populaire 
skelter op bezoek geweest bij een van de Hopjes- 
kinderen. Gelukkig hebben we een grote sociale controle 
met onze bijna 12.000 leden in de wijk. Deze kennen de 
materialen van de hopjes erg goed en zullen het gelijk bij 
de meesters en juffen melden als er iets niet pluis is. Zo is 
deze skelter gelukkig ook weer teruggekomen. De 
kinderen die hem op bezoek hadden moeten ervan 
geschrokken zijn dat de andere kinderen uit de wijk erg 
actief op zoek zijn gegaan naar de skelter. Dit is natuurlijk 
niet de bedoeling en de kinderen die materialen ‘lenen 
zonder terug te brengen’ zullen hun pasje ook een 
behoorlijke tijd kwijt zijn! 
 
 
Wokken met de Hopjes… 
11 november 2019 
 
Maandag de elfde van de elfde, ofwel om precies te zijn, 
11 november 2019 werd weer de inmiddels traditionele, 
Wok gehouden. Voor alle medewerkers en vrijwilligers 
van de Haagse Hopjes organiseert voorzitter Joke van 
den Boomen jaarlijks een etentje: omdat het leuk is om 
elkaar eens in een andere setting te zien, omdat het eten 
er heerlijk is en omdat je zelf kunt kiezen wat je wilt eten 
en wilt laten klaarmaken, wokken, grillen, kant-en-klaar, 
vlees, vis, kip, vegetarisch, en alles halal… noem het 
maar en het is er. Traditiegetrouw bij De Gouden Wok in 
het Zuiderpark. Om de kosten zoveel mogelijk redelijk te 
houden op de maandagavond omdat dat de meest 
voordelige dag is. Ja… we letten zeker bij de Haagse 
Hopjes, juist ook op de kleintjes want met ruim  
63 personen die avond loont dat beslist. 
 
We verzamelen in de grote ontvangstruimte, gezellig rond 
de open haard. Vanaf half zes druppelen de mensen 
binnen. Ze melden zich bij Joke en zij vinkt de 
aanwezigen af op de lijst. Leuk om te melden is, dat van 
de 63 aanwezige medewerkers, er ca. 16 65+ser zijn, 
waarvan de oudste 86 jaar is. De één na oudste, 83 
jaar… En allemaal zijn het hele actieve mensen op wie de 
Hopjes altijd kunnen bouwen. We zijn reuzetrots op ze en 
blij dat ze bij de Haagse Hopjes vrijwilliger zijn. 
 
Wanneer iedereen zich heeft gemeld, is het moment 
aangebroken waarop we allemaal naar binnen kunnen. 
Het heeft wel wat voeten in de aarde voordat iedereen 
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zijn/haar plekje heeft gevonden maar éénmaal gezeten 
valt pas goed op hoe groot de groep eigenlijk is… 
Allemaal Hopjesmedewerkers (dat had voorzitter Joke 
van den Boomen zich 23 jaar geleden toch ook niet 
kunnen voorstellen toen de eerste Haagse 
Hopjescontainer werd geopend)! Aan de tafels zijn 
intussen hele gezellige gesprekken gaande.  Het is 
inderdaad erg leuk om elkaar eens ‘anders’ te spreken. 
Maar dan toch opeens, is er een run naar het eten. 
Iedereen voelt z’n maag.  
Dus grote drukte bij de grill, de wok, het kant-en-klaar, de 
salades en de soepen… Er is zoveel keus. Het is heel 
moeilijk om te kiezen, je kunt zelfs met je toetje beginnen 
bij wijze van spreken… 
 
Wanneer iedereen zich weer de buik heeft rond gegeten 
en de liefhebbers hun koffie als toe-toetje hebben gehad, 
wordt het langzamerhand tijd om weer op huis aan te 
gaan. Het was weer erg lekker allemaal en supergezellig.  
Dankjewel Haagse Hopjes!  
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In memoriam, Ria de Groot 
 

M.L. De Groot (Ria) te 's-Gravenhage 
is in de nacht van 12 november 2019 overleden. 

14-01-1962 - 13-11-2019 
  

Met groot verdriet willen wij ook hier vertellen dat Ria de Groot, vertrouwde vrijwilliger van de 
Haagse Hopjes, in de nacht van 13 november 2019 is overleden. Geheel onverwachts en 
veel te vroeg. 
  
Wij hadden de avond ervoor nog een gezellig uitje met alle vrijwilligers van de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal. Tijdens het diner is er nog besproken hoeveel zin er weer was in 
het komende activiteitenjaar van de Hopjes. Helaas komt er voor Ria de Groot geen nieuw 
activiteitenjaar. 
Wij en uiteraard alle kinderen uit de wijk Transvaal zullen haar gaan missen. 
  
Ria was een Haagse Tante die eigenlijk niet kon ontbreken op de activiteiten. Ze stond vaak 
bij de kleinere activiteiten zoals vier-op-een-rij of de sjoelbak. Dit deed ze altijd met veel 
plezier en liefde voor de kinderen.  
 
Hoewel het lichamelijk niet altijd meezat met Ria, was ze een echte doorzetter en eigenlijk 
toch altijd aanwezig op de activiteiten. Dit omdat ze de activiteiten erg belangrijk vond voor 
de jongeren uit de wijk. 
 
Wij hopen dat Ria de rust vindt die ze zocht. 
  
Wij zullen Ria erg missen! 
 
Namens het bestuur stichting Haagse Hopjes Transvaal. 
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Verslagen Activiteiten 2019 
 

Internationaal Kinderfeest 
Joubertplantsoen 
17 april 2019  
 
Als eerste wil ik drie van onze trouwe vrijwilligers in het 
zonnetje te zetten: Wil, Riek en Miep zijn al 20 jaar of 
langer, onze trouwe vrijwilligers én ze zijn ook nog eens 
alle drie 80 jaar geworden! Niet iets dat regelmatig 
gebeurt. Gefeliciteerd alle drie en dat jullie nog vele jaren 
met de Haagse Hopjes mee mogen maken!  
 
Zoals gebruikelijk is het Joubertplantsoen altijd als eerste 
aan de beurt met hun jaarlijkse feestje. Hier wordt altijd 
het Internationaal Kinderfeest gehouden. Kinderen 
kunnen voor slechts € 1,00 de hele middag deelnemen 
aan onze activiteiten. Er was genoeg te doen voor jong en 
oud. De dag begon stralend, de zon scheen fel en het 
was een aangename 17 graden. 
 
Het Internationaal Kinderfeest Joubertplantsoen is één 
groot succes te noemen. We begonnen stipt 14.00 uur en 
toen waren er al veel kinderen met hun ouders. Tegen 
15.00 uur werd het nog drukker omdat de school toen pas 
uitging. Er waren die middag rond de 350 kinderen.  
 
De Haagse Hopjes hadden veel activiteiten geregeld voor 
de kinderen uit de buurt met veel sport. Zo waren de 
jongens van freerunnen aanwezig om weer freerun 
truckjes te leren aan de kinderen. De jongens van sport 
waren er om te hockeyen en het boogschieten te leren, dit 
keer voor jong en oud! Ook was Clifton er om dansles te 
geven, geen breakdance of streetdance maar gewoon 
iets veel leuker, echte dansjes met vaste passen. 
Superleuk. 
Om van al het sporten bij te komen was er ook weer een 
yoga workshop. Naast al deze workshops waren er 
natuurlijk ook genoeg springkussens voor jong en oud. 
Ook hadden wij de kraamspelletjes weer eens uit de kast 
gehaald.  De bungeetrampoline’s waren ook weer 
aanwezig, óók hier natuurlijk een grote drukte; van 14.00 
tot 18.00 uur stond er één grote rij, mede omdat de 
kinderen hieraan maar één keer mochten deelnemen. En 
natuurlijk werd dat gecontroleerd. Je zou dan kunnen 
denken dat de bungeetrampoline’s het druks bezocht 
werd, nou dat was het niet! Door Corne van WBS werden 
er namelijk poffertjes gebakken! Deze mochten de 
kinderen op vertoon van hun bandje 1x halen. Heerlijk 
met poedersuiker en stukje boter… iedereen heeft 
gesmuld! 
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Ook waren de mensen van Bario weer aanwezig om met 
de kinderen te knutselen. Dit keer mochten ze een doosje 
maken voor de jojo’s die ze van de Haagse Hopjes  
 
gekregen hebben. De kinderen hebben hier hun 
creativiteit op los gelaten en prachtige doosjes gemaakt! 
Bedankt Bario voor jullie goede inzet. Tegenover de 
knutselhoek konden de kinderen door onze vrijwilligers 
geschminkt worden, ontelbaar veel Spidermans, Hulk’s 
en vlinders liepen over het plein. En alsof dat nog niet 
genoeg was, konden onze kinderen ook nog bij Bobo de 
clown langs voor een leuke ballon. 
Kortom een geslaagde dag, waar het helaas heel even 
geregend heeft maar dat mocht de pret niet drukken. 
Voor beelden en verslagen kunt u terecht op onze 
vernieuwde site: www.haagsehopjes.nl 
 
 
Bevrijdingsfeest Wijkpark Transvaal 
5 mei 2019   
 
Na het succes van de eerste activiteit: het Internationaal 
Kinderfeest op het Joubertplantsoen, was het tijd om 
Koningsdag te vieren op het Wijkpark Transvaal. Helaas 
hebben wij de viering van Koningsdag aan ons voorbij 
moeten laten gaan. Er werd erg slecht weer voorspeld, 
veel regen en harde wind. Ná overleg besloten we uit te 
wijken naar Bevrijdingsdag, zondag 5 mei 2019. Gelukkig 
konden al onze partners meewerken. Er moest natuurlijk 
wel veel geregeld worden om alles te verplaatsen, maar 
op 5 mei hadden we een grotere kans op goed weer. We 
hebben vooraf veel geflyerd, extra affiches opgehangen 
en veel bel- en e-mailverkeer gehad om iedereen hiervan 
op de hoogte te brengen. 
 
Op 5 mei vieren wij in heel Nederland de dag van de 
vrijheid. Daarnaast is 5 mei ook een dag om ons te 
bezinnen op het belang van vrijheid en om ons te 
realiseren dat vrijheid kwetsbaar is en niet overal op de 
wereld vanzelfsprekend is. Op veel plaatsen in de wereld 
moeten mensen dagelijks vechten voor hun bestaan. 
Daarom wordt er overal in Nederland een 
bevrijdingsfeest/festival gehouden en vandaag dus ook 
op het Wijkpark Transvaal. 
 
De dag begon regenachtig en fris. Maar gelukkig was dit 
alleen maar bij het opbouwen en klaarzetten van de 
activiteit. Wij doen tegenwoordig niet meer aan vlaggetjes 
en ballonnen vanwege het milieu maar voor deze 
speciale dag hebben wij ervoor gekozen om tóch rood, 
wit en blauwe ballonnen en vlaggetjes op te hangen. Het 
was voor velen de laatste dag van de vakantie, dus tijd 
om zich nog een dagje lekker te vermaken. En waar kan 

http://www.haagsehopjes.nl/
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dat beter dan op een activiteit van de Hopjes. Tijdens het 
opbouwen van de activiteit kwamen er al kinderen en 
ouders langsgelopen, of verzamelden zich op het plein. 
Om 1 uur/ half 2 begon er zich al een rij te vormen voor 
de bandjesverkoopkraam. 
 
Eindelijk was het 2 uur en kon de activiteit beginnen waar 
iedereen op gewacht had. Het weer was mooi opgeklaard 
en het was een graad of 13 met een aangenaam zonnetje 
dat vaak doorkwam. Er waren talloze activiteiten voor 
jong en oud, waar iedereen zich uitstekend kon 
vermaken. Sporters om een workshop slackline en 
volleybal te geven. Er was een dansworkshop waar 
kinderen konden instromen en zelf een dansje leerden. 
Onze juffrouw Peggy was er weer voor een Yoga-
workshop en natuurlijk kon Skateland niet ontbreken met 
hun step- en BMX- parcour. Dus aan sportieve activiteiten 
geen gebrek. 
 
Natuurlijk was er ook voor de allerkleinsten wat te doen. 
Zo stond BoBo de ballonnenclown, geassisteerd door zijn 
dochterclown ook weer op het terrein, Voor elk kind was 
er wel een mooie gedraaide ballon in de vorm van een 
dier of zwaard. Ook de zweefmolen ontbrak natuurlijk niet 
op het Wijkpark. De kinderen vinden die altijd erg leuk. De 
kraamspelletjes stonden zoals altijd, bij elkaar opgesteld; 
veel kinderen vinden dat altijd erg leuk om te doen. 
En … niet te vergeten, onze springkussens voor jong en 
oud, groot en klein.  
 
Terwijl er kinderen tijdens het schminken omgetoverd 
werden tot Hulk, Spiderman of vlinder, liep onze 
Brassband langs. Deze mannen maakten samen vrolijke 
Brassmuziek waar iedereen op het plein toch even naar 
kwam kijken en luisteren. Hoogtepunt van het evenement 
was toch wel het grootste springkussen ter wereld. In 
grote groepen werd er volop op de verschillende delen 
van het kussen: een vrijeval, een klimtoren, veel glijbanen 
en nog veel meer, gespeeld. 
 
Helaas ging het op het laatst toch nog even regenen maar 
het mocht de pret niet drukken. Bijna 700 kinderen 
hebben een leuke middag gehad op het Wijkpark en 
daarvoor doen we het.  Al met al, een zeer geslaagde dag 
voor iedereen. 
 
 
Familiedag Kaapseplein  
12 juni 2019  
 
Vandaag Buitenspeeldag in héél Nederland en dan 
regent het! In heel Nederland regende het! Regen, regen 
en nog eens regen.  Omdat het bij onze Hopjes iedere 
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dag Buitenspeeldag is, noemen wij het jaarlijks: 
Familiedag Kaapseplein (of een ander Hopjesplein). Het 
was zelfs een nieuwsitem: alle Buitenspeeldagen zijn 
afgelast!  Alleen de Nederlandse kampioenschappen 
‘Scootmobiel rijden ging door. Lang leve de ouderen! Zij 
weten nu zeker dat ze niet smelten. 
 
Maar bij de Hopjes waren ook een paar medewerkers die 
de regen tarten. Zo liet Jeroen zien wat de bedoeling zou 
zijn op onze kussens. En een nieuwe vrijwilliger Tim trok 
zich ook niets van de regen aan. Tja… onze lieve 
vrijwilligers, die zaten bijna droog in de tent te wachten tot 
het over zou gaan. En dat gebeurde bijna, rond 15.15 
uur, toen werd het wat lichter en droog. Alles werd 
opgeblazen en de mensen liepen al naar hun plekje toen 
de regen weer met bakken uit de hemel kwam vallen. Wat 
een trieste bedoening. Toen hebben wij de hoop op droog 
weer ook maar opgegeven en hebben we met z’n allen 
opgeruimd en zijn we, sommigen drijfnat, naar huis 
gegaan. Hier kan je niets aan doen, gelukkig maar anders 
maken de mensen hier ook nog ruzie om. 
 
Het is de eerste keer in 22 jaar dat een activiteit helemaal 
opgebouwd is en dat wij niets hebben kunnen gebruiken 
vanwege de regen.  
 
Voor de kinderen van het Kaapseplein gaan we dat dit 
jaar wel goedmaken.  
Vooruitlopend hierop kunnen ze al op 3 juli 2019 naar het 
Stellenboschplein waar een Familiedag is gepland. 
Natuurlijk is het dan Hopjesweer en dat is met een 
zonnetje.  
  
En morgen gaan we alles weer uitpakken en drogen! 
Zie voor meer natte foto’s het knopje “beelden” op onze 
website. 
 
 
Familiedag Stellenboschplein  
3 juli 2019   
 
Een prachtige zonnige dag en dus waren de 
medewerkers van de Hopjes en alle andere partners al 
druk bezig om alles voor deze dag klaar te zetten. Er is 
flink uitgepakt en het hele plein stond helemaal vol met 
leuke attracties en sportactiviteiten. De medewerkers en 
vrijwilligers hadden er duidelijk zin in. Rond half 2 stonden 
de kinderen al te wachten bij de bandjes verkoop. Vóór 2 
uur zijn we al begonnen met de activiteiten, natuurlijk 
nadat de medewerkers eerst allemaal broodjes met koffie 
of thee hadden gekregen, speciaal gemaakt vanuit de Kar 
van Corne die hier stond. Echt noodzakelijk want we 
hebben hier geen vast Hopje dus moet je impoviseren! 
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Al snel werden alle activiteiten volop in beslag genomen 
door de kinderen en konden de ouders lekker op een 
terrasje  zitten onder het genot van een kopje koffie. 
 
Skateland is inmiddels al een hele populaire activiteit 
geworden, de jongeren worden hier steeds behendiger 
in. Ook bij het voetvolley was het een drukte. De slackline 
is ook wel door de meesten een keer geprobeerd en 
sommige lopen hier net zo gemakkelijk over alsof ze op 
straat lopen. 
 
De luchtkussens, waar de veiligheidsvoorschiften goed 
worden gehandhaafd, zijn heel populair en altijd druk 
bezet. Kinderen vermaken zich hier uitstekend.   
Natuurlijk waren Wil en Ria ook aanwezig die de kinderen 
verzorgden met limonade. Aan de limonade met minder 
suiker,  moeten sommige kinderen nog wel even wennen. 
 
Bij Back2Basic was weer een vast groepje kinderen die 
ons overal volgen. Kinderen doen dat steeds handiger. 
Het is natuurlijk ook spannend en heel leuk om te doen. 
De Dancepads, die waren er ook, ook heel druk en heel 
goed opletten dat je steeds op je juiste tegel stapt. Ook 
waren de dames van de Kraamspelletjes weer aanwezig. 
 
Achter het terrasje waren kinderen aan het dansen op 
muziek die je vooral hoort op facebook. Natuurlijk met de 
daarbij behorende liedjes. Sommige kinderen hebben 
hele optredens gegeven. Dit allemaal onder leiding van 
de mensen van Gigant die overal dansworkshops 
verzorgen. Meestal is danser Glifton aanwezig. Kinderen 
leven zich echt helemaal uit.  
 
Wat de kinderen betreft konden we nog wel uren 
doorgaan. Maar er is een begin en er is helaas ook een 
einde. Een einde van een zeer geslaagde en mooie dag 
op het Stellenboschplein. 
 
Maar we komen terug. En graag wil ik iedereen hartelijk 
danken die van deze zonovergoten dag een prachtige 
sportieve dag heeft gemaakt. Dank daarvoor.  
 
Op woensdag 24 juli beginnen we met onze  
1ste vakantieactiviteit op het Wijkpark Transvaal. Daarna 
volgen er nog 5, iedere woensdag van 2 tot 6 uur op het 
Wijkpark Transvaal. Ook zijn er in de vakantie drie  
Hopjes open: t.w. Het Wijkpark Transvaal, 
Joubertplantsoen en het Kaapseplein. Dus weer genoeg 
te doen in de vakantie. Graag tot ziens. 
Zie ook onze nieuwe website, nu ook op uw telefoon 
beter te zien. Stichting Haagse Hopjes Transvaal:  
www.haagsehopjes.nl 
 

http://www.haagsehopjes.nl/
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1ste Vakantieactiviteit Wijkpark 
24 juli 2019 
 
Met ruim 34 graden op een bloedheet Wijkpark Transvaal, 
hebben wij toch besloten om de 1ste Vakantieactiviteit 
door te laten gaan. Gelukkig maar. Met bijna 400 
deelnemers hebben we daar geen spijt van.  
De kinderen vermaakten zich enorm met de waterstraal 
van Halima, de Slush Puppie van Corne, het dansen van 
Gigant, de vele warme luchtkussen, de Bungee 
Trampolines waar je lekker veel wind ving als je naar 
boven ging. Maar vooral de waterglijbaan die we op het 
gras hebben gelegd. Dit zodat het verspilde water ten 
goede kwam aan de planten die rondom dit grasperk 
groeien. Dus geen verspilling. Maar is het wel verspilling 
als het om het welzijn van kinderen gaat?  
 
Met dit warme weer heb ik ontdekt dat het in de Wijk 
Transvaalkwartier veel warmer is dan in andere wijken. 
Het scheelt soms wel 4 graden vergeleken met Moerwijk 
en met Pijnacker een stadje even buiten Den Haag, wel 6 
graden. Op een balkon aan het Wijkpark Transvaal was 
het in de halve schaduw 41 graden. Dat was 26 juli 2019. 
Juist met deze bloedhete dagen missen de kinderen het 
heel erg dat de watertafels, die langs de stadsboerderij 
staan, buiten werking zijn, deze doen het weer eens niet!  
 
Een Hopjesplein waar vorig jaar een waterpomp is 
geplaatst, is het Joubertplantsoen. De andere 5 
Hopjespleinen in Transvaal hebben geen waterpompen of 
andere watervoorzieningen. Met deze 
klimaatsveranderingen zou je denken dat er water ter 
beschikking zou moeten zijn op pleinen waar kinderen 
spelen. De watertafels brachten een hoop speelplezier 
voor de jeugd en de vogeltjes. Geen drinkwater natuurlijk 
maar wel veel waterplezier. Helaas heeft de Gemeente 
Den Haag geen geld om deze waterbanken te laten 
repareren. Vandaar dat ik nu een oproep doe aan 
iedereen die dit leest……  

 
IN TRANSVAAL IS HET CODE DONKERROOD, WIE 
HELPT MEE OM DE WATERBANKEN WEER TE 
LATEN STROMEN? 
 
Terug naar het verslag: Voor de 65+ en de 85+ 
vrijwilligers, hadden we een tent neergezet zodat ze in de 
schaduw, toch aanwezig konden zijn en de kinderen tóch 
konden spelen. De bandjesverkoop deden Riek 80 jaar en 
Wim 65+, Riek doet de verkoop en Wim doet de bandjes 
bij de kinderen om hun arm.  
De limonade bij Wil 80jr. en bij Ria 63+, liep als een trein, 
ook bij de waterkraan van de Hopjes konden de kinderen 
terecht om veel te drinken.  
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Onze oudste vrijwilligster is Nel van der Leden zij is op 18 
juli 87 jaar geworden. Nel is bij de kinderen heel populair 
want zij staat bij de sjoelbak. Dat is voor de kinderen vaak 
een rustpunt, even gezellig een praatje maken. Kunnen 
de kinderen haar niet verstaan dan probeert ze het in het 
Duits of Engels. Het sjoelen is gewoon een feestje met 
Nel. Want zij maakt het spannend door er ook een 
wedstrijdje van te maken en steeds de punten te tellen.  
Hopelijk blijft Nel ons nog heel lang helpen.  
 
Voor onze Hopjesmedewerkers en vrijwilligers was het 
ook een hele klus met dit warme weer. Ook voor onze 
partners, alleen maar veel waardering voor iedereen. 
Dank jullie wel allemaal. Top dat jullie het de hele dag 
hebben volgehouden. 
De kinderen, ja die hadden het warm, maar gelukkig 
hebben ze het ook enorm naar hun zin gehad en daar 
doen wij het allemaal voor. Volgende week woensdag,  
31 juli hebben we onze 2de Vakantieactiviteit met hopelijk 
wat normaler weer. 
We zijn natuurlijk ook op alle pleinen open, kijk voor de 
openingstijden op onze website. 
 
 
2de Vakantieactiviteit Wijkpark 
31 juli 2019 
  
Afgelopen week hebben we laten zien dat we ons door de 
warmte niet uit het veld laten slaan. Deze week hebben 
we ook nog eens kunnen laten zien dat we ook op een 
regenachtige dag een hele gezellige middag kunnen 
neerzetten. Dus vanaf volgende week zullen wij weer het 
bekende Hopjesweer bestellen.  
 
Door het druilerige begin waren de kinderen die kwamen 
spelen wel extra blij want de rijen waren minder lang dan 
normaal het geval is! 
Het eerste uurtje waren de meesters en juffen nog in de 
regen bezig om alles klaar te zetten. Toen werd het droog 
en heeft het Haagse Hopjes team zo snel mogelijk alle 
kussens ‘droog’ gemaakt waarna de kinderen konden 
spelen. Dit geldt alleen niet voor de waterbaan. Deze was 
al open, want zoals de naam al zegt kwam hier nog extra 
water aan te pas. Dan zijn er in Transvaal altijd durfallen 
te vinden die de regen trotseren. Zij zijn altijd heel blij als 
er de rest lekker aan het schuilen is en zij op niemand 
hoeven te wachten. 
 
Eenmaal goed opgestart, konden de kinderen weer aan 
vele actieve- en leerzame activiteiten deelnemen. Naast 
de vaste kussens van de Haagse Hopjes konden ze op 
meerdere plaatsen dansen. Bij de dancepads is het de 
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bedoeling de danspasjes te volgen op het scherm met 
verschillende liedjes. Of ze konden de meester van 
Gigant volgen in zijn pasjes op de dansvloer van de 
Haagse Hopjes. Deze meester is een nieuw, bekend 
gezicht aan het worden bij de Haagse Hopjes. Er zit een 
opbouwende lijn in de dansjes en kinderen die 
terugkomen kunnen steeds nieuwe stukjes leren en dit 
uitbouwen naar een hele dans! 
 
Voor de thrillseekers (spanningzoekers) stond de 
huizenhoge basejump klaar. Hier moesten kinderen een 
grote trap beklimmen om vervolgens vol naar beneden te 
springen. Dit zat er helaas niet voor iedereen in. 
Sommige kinderen hadden iets te veel hooi op hun vork 
genomen en wilden toch liever via de trap terug naar 
beneden. Gelukkig kon dit kussen ondanks het mindere 
weer de hele dag door draaien. We hebben dan ook 
talloze geweldige sprongen gezien! 
 
Uiteraard hadden we ook veel sport in de aanbieding. 
Naast het gladiatoren gevecht en de klimtorens konden 
de kinderen ook weer slacklinen of boogschieten. Het 
boogschieten is als altijd erg populair. Misschien omdat je 
hier nu iets minder nat bij werd maar we denken eigenlijk 
dat het komt omdat de kinderen en hun ouders, steeds 
beter worden in de techniek achter het boogschieten. Het 
is wel erg leuk om te zien dat papa’s, mama’s, vriendjes 
of vriendinnetjes anderen proberen te helpen. Op die 
manier worden straks de meesters en juffen nog 
overbodig ☺! 
 
Bij de draaimolen, de ballonnenclown en de kids 
playground konden de allerkleinsten zich uitleven. En 
voor elke leeftijd was uiteraard skateland nog aanwezig 
om zoals ‘gewoonlijk’ lekker rond te rijden en te stunten 
op zowel steps als BMX-fietsjes. Zo was er gedurende de 
dag voor iedereen wat te doen. 
 
 
3de Vakantieactiviteit Wijkpark 
7 augustus 2019 
 
Dit is het verslag van onze 3de vakantieactiviteit op het 
met zon overgoten Wijkpark Transvaal. Toch kon de 
regen er niet wegblijven. Nog nooit van mijn leven heb ik 
zo’n kort buitje gezien, rond één uur viel er een flinke 
regenbui en één minuut later was het voorbij. Vervolgens 
hadden wij een prachtige middag met veel kinderen en 
heel veel zon.  
 
Die zon hadden we nodig omdat de waterslide XXL dit 
keer op het Wijkpark Transvaal was neergezet. Deze was 
afgelopen jaar al eens eerder op het Hopje. De waterslide 
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XXL stond pontificaal op het affiche en deze heeft ook 
zeker veel extra kinderen naar het Wijkpark Transvaal 
gekregen. ‘Wajoooh Meester! Die is vet!!!!’ was ook een 
van de meeste gehoorde zinnen in de ochtend. Met zo’n 
mega vette waterstormbaan was het feest eigenlijk al 
geslaagd. Maar de Hopjes zouden de Hopjes niet zijn als 
we daarnaast niet vele andere uitdagingen hadden voor 
de kinderen die niet nat wilden/mochten worden.  
 
Een van de grootste andere uitdagingen was de Multi 
Sky Swing. Dit is een hele hoge stormbaan waarbij de 
kinderen moeten proberen naar de overkant te klimmen 
via een touwbrug. Een sportieve uitdaging en als je het 
onverhoopt niet haalde viel je in een heel zacht kussen. 
Vanuit daar moest je dan weer omhoogklimmen om 
vervolgens weer opnieuw een sprong in het diepe te 
wagen! Deze uitdaging was niet voor alle waaghalzen 
weggelegd. Dan denkt u: ‘wat nou als mijn kind niet nat 
wil worden en de Multi Sky Swing te spannend vindt?’ 
Zelfs dan was er meer dan genoeg te doen!  
 
Alle vaste springkussens van de Hopjes stonden er: de 
Super Survivalbaan (voor de waaghalzen), het Appeltje 
(voor de kinderen met een handicap), de Kids Play Zone 
(voor de allerkleinsten), het Ballonnetje (voor de 
energiekste kinderen) en de kleine hindernisbaan (als 
uitdaging voor de kleineren). Deze uitgebreide keuze 
werd nog aangevuld door de klimtoren en de door de 
kinderen naar de ‘Titanic’ vernoemde, boot! Heerlijk 
springen dus voor iedereen! 
 
Dan tot slot, was er een gevarieerd aanbod aan 
sportactiviteiten. We hadden de hockeyers weer eens 
uitgenodigd bij wie de kinderen enkele oefeningen zoals 
het slalommen, uitvoerden. Om vervolgens een sportief 
potje tegen elkaar te spelen. Ook werd er weer 
gevolleybald. Hierbij werd vooral veel óver gespeeld en 
geoefend. Meester Thijs lette erg streng op de techniek. 
We proberen het volleyballen naar een hoger level te 
tillen. Net zolang tot we een Haagse Hopjes 
Volleybalteam hebben! Er is in ieder geval genoeg animo 
voor! 
 
Dan werd er nog fanatiek gedanst op enkele nummers 
die nú nog bij iedere Haagse Hopjesmedewerker, in het 
hoofd zit. De danspasjes worden steeds verder 
uitgewerkt en wellicht kunnen we nog enkele 
cheerleaders vinden voor het Haagse Hopjes 
Volleybalteam. Intussen werd er goed voor het lichaam 
gezorgd bij de Yogatent. Onder leiding van Juffrouw 
Peggy waren de kinderen weer in allerlei knopen en 
bochten aan het werk. De Yogalessen zijn een soort van 
intensief rustmomentje voor de kinderen.  



                     Jaarverslag 2019 Stichting Haagse Hopjes Transvaal Pagina 43 van 61 
 
 

Bij Bobo de Ballonnenclown konden kinderen weer een 
mooie gedraaide dierballon scoren; een ritje in de 
kinderdraaimolen staat ook altijd hoog op het ‘to do’ lijstje 
van de kinderen. Ook de jongens van Skateland stonden 
weer op hun vertrouwde plekje; zij horen tegenwoordig 
bijna tot het meubilair van de Hopjes en zijn eigenlijk niet 
meer weg te denken bij onze evenementen van de 
Haagse Hopjes. Dit loopt altijd lekker door en er wordt 
nog steeds afgewisseld tussen het BMX-en voor de 
grotere kinderen en de Step-Clinique voor de jongere 
kinderen. 
 
Al met al hadden wij weer een vanouds gezellige 
Hopjesmiddag op het Wijkpark Transvaal en met meer 
dan 700 bezoekende kinderen was het nog zeer 
geslaagd ook! Het is ook een zeer gewilde 
vakantieactiviteit voor mensen van buiten Den Haag. De 
kinderen zouden het liefst de hele vakantie wel willen 
doorbrengen op het Wijkpark Transvaal en terecht. 
 
 
4e Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
14 augustus 2019 
 
In Den Haag zijn we alweer halverwege de 
zomervakantie en zijn we aan onze 4de vakantieactiviteit 
bezig. Nog bijna een halve vakantie te gaan!  Deze tijd 
gaan wij zo actief en sportief mogelijk doorbrengen op 
alle ‘Hopjes’ pleinen. Met gisteren bijna 600 spelende 
kinderen was het duidelijk weer een geslaagde dag. De 
Haagse Hopjes hebben bewezen dat je helemaal niet ver 
hoeft te reizen voor een erg leuke vakantie. Tenzij… je uit 
Frankrijk of België komt en mede voor de 
vakantieactiviteiten van de Hopjes, je familie in Nederland 
komt opzoeken. Leuk om steeds meer nationaliteiten te 
zien die hiervoor op bezoek komen! 
 
Tijdens onze 4de vakantieweek hadden wij weer een heel 
scala aan activiteiten voor jong en oud! Wij nemen jullie 
mee op een reis rond ons plein op onze  
4de vakantieactiviteit. (Voor een heel visueel verhaal kunt 
u ook terecht op onze website die vol staat met foto’s en 
filmpjes van deze dag: www.haagsehop[jes.nl 
 
De basis van de Haagse Hopjes-activiteiten, zijn 
natuurlijk de springkussens met al hun springplezier. 
Deze grote opgeblazen kastelen zijn al van verre te zien 
en geven duidelijk aan dat er wat te doen is!  
 
Doordat er gedurende de afgelopen maanden steeds 
vaker ongelukken gebeurden met springkussens zijn wij 
hier erg secuur mee bezig. We zorgen altijd dat ze goed 
vast staan en dat er voldoende begeleiding is. Zodat er 

http://www.haagsehop[jes.nl/
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bij ons in ieder geval minimale kans is dat iets fout zal 
gaan! Check en dubbelcheck!  Omdat het natuurlijk altijd 
avontuurlijk is om nieuwe activiteiten te ontdekken huren 
wij ook vaak wat gewaagdere stormbanen of activiteiten 
bij Set in Motion.  
 
Bij deze activiteiten verwachten wij natuurlijk eenzelfde 
veilige situatie als wij zelf ook neerzetten. Gelukkig heeft 
Set in Motion erg bekwame instructeurs in dienst. Zo 
kunnen wij ervanuit gaan dat ook deze activiteiten veilig 
en leuk gebruikt kunnen worden door de kinderen. Op 
onze 4de vakantieactiviteit stonden de jongens van Set in 
Motion klaar met de dancepads waar de hele dag 
gezellige muziek vandaan kwam. Daarnaast hadden ze 
een stormbaan bij zich. Tot slot was er de sweeper die 
wel bekend is bij de kinderen. Hier moesten ze vanaf een 
verhoging ronddraaiende stootkussens ontwijken. Een erg 
vermoeiende/sportieve activiteit. 
 
De jongens van Skateland komen elke week terug met 
een uitdagend parcours. Deze professionals behoren tot 
de top van de Nederlands rollersport. Gelukkig vinden ze 
het ook nog steeds erg leuk om bij ons op het plein te 
staan. Daarnaast zijn de jongens van Back2Basic elke 
week aanwezig met een steeds uitgebreidere freerun-
baan. Dit trekt ook elke week meer publiek omdat alle 
kinderen zich er helemaal thuis voelen. Elke week kunnen 
ze weer nieuwe tricks aan hun ouders laten zien. 
 
Clifton van Gigant is een van onze vaste dansdocenten 
die elke week opnieuw pasjes met de kinderen oefent. 
Niet alleen de kinderen maar ook de ouders kunnen niet 
stilstaan bij de vrolijke muziek. Elke week wordt deze 
activiteit drukker bezocht en verzamelen de mensen zich 
hier om te genieten van de muziek en de dans van de 
kinderen. Wij, van de Haagse Hopjes, vinden het 
belangrijk dat kinderen vrolijk opgroeien en vinden dat 
muziek hier een belangrijke rol in speelt. Zeker wanneer 
muziek ervoor zorgt dat ouders en kinderen samenkomen 
en gezamenlijk aan deze activiteit kunnen deelnemen. Op 
onze 4de vakantieactiviteit kwam Clifton met het idee om 
in plaats van een dansworkshop een keer een disco neer 
te zetten. Kinderen kunnen hier zo uit zichzelf laten zien 
welke dansmoves ze de afgelopen weken hebben 
geleerd. Uiteraard zijn de ouders hier dan ook bij 
uitgenodigd en wij kijken nu al uit naar deze activiteit op 
onze 5de vakantieactiviteit! 
 
Zoals gewend waren ook de jongens van Sport op Maat 
weer aanwezig die tijdens de afwezigheid van Abdel op 
het Hopje op het Wijkpark Transvaal. Voor en na de 
activiteiten zorgen zij dat de randzaken zijn geregeld. 
Tijdens het evenement draaien zij de sportworkshops, die 
speciaal voor de Hopjes zijn ontwikkeld.  
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Zo is er vandaag gekozen voor slacklinen en 
boogschieten. Het slacklinen kunnen de kinderen al bijna 
helemaal zelf. Ze helpen elkaar en weten waar ze op 
moeten letten qua techniek. Bij het boogschieten is dit 
een ander verhaal. Hoewel dit op een zeer veilige manier 
(geen scherpe pijlen) wordt aangeboden blijft dit een 
activiteit waar juiste begeleiding bij nodig is. Hier is dan 
ook voor gezorgd en ieder kind kon hieraan deelnemen. 
Dit omdat er ook voor de allerkleinsten de mogelijkheid 
was om met kleinere bogen te oefenen.  
 
De Hopjes zouden de Hopjes niet zijn als we niet ook 
probeerden te vernieuwen. Deze week zijn we van start 
gegaan met een nieuwe, zeer geslaagde workshop: 
Judo, verzorgd door Samar van Streetsport. Deze Juf 
heeft de zwarte band en een ‘2de Dan’ in deze sport. Op 
de judomatjes buiten werden verschillende grepen, 
worpen en standen geoefend. Maar uiteraard werd er ook 
gestoeid, op een verantwoorde manier. Dit is ons ins 
ziens een zeer leerzame workshop. Niet alleen om de 
technieken van judo te leren maar ook om met elkaar om 
te gaan en rekening te houden met- maar ook respect te 
hebben, voor elkaar. Samar, hartstikke bedankt voor 
deze workshop! 
 
Dan hebben we nog de jongens die de ruggengraat van 
de activiteiten zijn: Corné en de jongens van WBS-
evenementen. Zij zorgen vanaf de vroege ochtend dat de 
grote lijnen van het evenement uitstaan. Hierdoor kan de 
rest van het team direct aan de slag zodra ze aankomen. 
Zij zorgen ook voor de partytenten en alle kramen waar 
onze medewerkers achter kunnen werken. Door de 
samenwerking met onze partners staan onze activiteiten 
op een zeer professioneel niveau.  
 
5de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
21 augustus 2019 
 
Op 21 augustus was onze 5de vakantieactiviteit gaande. 
De eerste 4 vakantieactiviteiten waren drukbezocht en 
erg gezellig. Maar deze 5de vakantieactiviteit was weer 
gewoon een echt ouderwetse activiteit zoals we ze 
kennen bij de Hopjes. Met 900+! kinderen was het de 
eerste vakantieactiviteit waar we in plaats van veel 
bezoekers, MEGA veel bezoekers hadden. De meeste 
mensen uit de wijk zijn weer terug van vakantie en het 
Offerfeest is voorbij. De rijen namen weer bijna 
Eftelingformaten aan!  
 
Vandaag weer vele springkussens, workshops en 
spelletjes. Met de sweeper, de klaverbungee en de 
basejump hadden we drie zeer uitdagende activiteiten. 
Deze grote en zeer populaire attracties werden door vele 
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kinderen geprobeerd. Als je hier rondliep zag je allemaal 
rode koppies bij de kinderen van de inspanning. Ook 
stonden er nog een hele grote boot en een klimtoren 
waar de kinderen konden springen, klimmen en glijden. 
Een compleet pakket aan opgeblazen vermaak dus! 
 
Ook hadden we een primeur voor de Haagse Hopjes. Dit 
was DJ-Clifton van Gigant die aanwezig was met een 
heuse discotheek. In de vakantie is gebleken dat wij in 
Transvaal heel veel danstalent hebben. Dit wilden wij 
natuurlijk omzetten in een sportieve workshop. Dat bleek 
een groot succes! Er werden veel verzoeknummers 
aangevraagd door de kinderen en zelfs sommige opa’s 
en oma’s swingden mee op de muziek. Wereldmuziek 
want er werd van alles gedraaid: van Nederlandse rap, tot 
Arabische tunes en van Engelse popmuziek tot de 
allerkleinsten kindermuziek. Dit waren lekkere beats die 
over het plein gingen zodat iedereen ervan kon genieten. 
 
Ook was er weer een boogschietworkshop waarbij 
iedereen, van kleinkind tot opa, kon proberen om de 
targets te raken. Zoals bij bijna alle Hopjes activiteiten is 
het ons doel om de mensen iets bij te brengen. Dit kan 
iets pedagogisch zijn, iets met samenwerking of zoals bij 
boogschieten iets technisch. Als je dit over een aantal 
activiteiten bekijkt is de vooruitgang heel duidelijk te zien! 
Bij boogschieten is bijvoorbeeld de houding ten opzichte 
van het target erg belangrijk. Deze houding is bij bijna alle 
kinderen en volwassenen een stuk vooruitgegaan! 
 
Ook waren er spellen voor de kleinere kinderen zoals 
megatwister, vier-op-een-rij en een sjoelbak. Deze 
spellen worden altijd enthousiast begeleid door onze 
vrijwilligers! Ook konden de kleintjes terecht op de 
draaimolen en de kids-playzone. Hiermee proberen wij 
voor iedere leeftijdscategorie voldoende vermaak te 
hebben. Helaas kan niet iedereen bij elk luchtkussen of 
activiteit deelnemen. Dit heeft te maken met veiligheid, wij 
leggen de lat hoog. Veiligheid voorop. Sommige kinderen 
kunnen namelijk gewoon te klein zijn voor bepaalde 
activiteiten. Wij hopen hiermee op meedenken van de 
ouders/verzorgers. Tot volgende week! 
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6de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
28 augustus 2019 
 
Alweer het 6de verslag uit een BRUISEND Transvaal. De 
laatste vakantieactiviteit van de 6 en ook deze was weer 
drukbezocht. De kinderen hebben kunnen genieten van 
veel sportieve activiteiten en spannende luchtkussens 
waar veel geklommen en gesprongen kon worden. 
  
Ook de vele workshops, zoals de Yoga, Freerun Parkour, 
Skatepark met stuntstepjes, BMX fietsen en skateborden, 
een prachtig Parkour o.l.v. Peter en zijn Boys. Nieuw dit 
jaar was de Judo workshop, gegeven door Samar van 
Streetsport, geweldig hoor deze samenwerking. 
Dankjewel Samar. De slackline lag er weer, waar veel 
kinderen die verder wilde oefenen om op de band te 
lopen zonder ervan af te vallen. 
Natuurlijk ook de vele kleine luchtkussens voor de wat 
jongere kinderen; de draaimolen en Bobo de 
ballonnenclown. Hij maakte weer de mooiste 
balloncreaties.  
 
Ook is er een special luchtkussen voor de allerkleinsten: 
het “Kids playground”. Zelfs baby’s die kunnen kruipen, 
mogen hierin. Dit allemaal onder het toezicht van onze 
vaste vrijwilligers waaronder Fatima, die al heel veel jaren 
bij de Hopjes betrokken is. Natuurlijk was het ook heerlijk 
weer voor de grote Waterslide Stormbaan. Iedereen die 
kon klimmen mocht hierop. Het was weer volop genieten. 
 
Bij de bandjesverkoop was het ook een drukte, heel veel 
kinderen kwamen een bandje kopen. Dat bandje wordt 
dan omgedaan door Halima of Wim, zodat de kinderen 
daarna in ieder geval overal één keer in mochten. Maar 
meestal kunnen de kinderen wel vaker ergens in. Alleen 
als de rijen te lang worden dan plaatsen we een 
medewerker/ster bij de ingang en dan wordt er een 
rondje of kruisje op het bandje gezet, zodat je die 
activiteit maar één keer kan doen.  
Dit is ook wel nodig anders worden de rijen veel te lang 
en denken de mensen dat ze in de Efteling in de rij staan. 
Nou, we verbeelden ons wel wat, maar niet dat we de 
Efteling zijn. 
 
Wat deze zomer zeker is opgevallen zijn de vele 
bezoekers aan Transvaal, vakantiegangers die dan ook 
weten dat er in Transvaal Vakantieactiviteiten zijn of dat 
je daar op 5 pleinen in de vakantie speelgoed kan lenen. 
We hadden dit jaar ook verzonnen om snel een pasje te 
maken voor deze mensen. “Het Hopjes vakantiepasje”. 
Deze mensen zijn meestal heel enthousiast dat er hier 
zoveel wordt georganiseerd voor de kinderen. Altijd leuk 
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om te horen. Natuurlijk dankzij onze sponsoren en de 
Gemeente Den Haag! 
 
Misschien is de tijd aangebroken dat wethouders en 
andere ambtenaren eens een kijkje in Transvaal komen 
nemen om te zien dat TRANSVAAL BRUIST, dankzij de 
inspanning van veel vrijwilligers, die zich al jaren inzetten 
voor de wijk en daarmee ook omliggende wijken. 
Burgemeester Krikke durfde al naar Transvaal te komen, 
nu de rest nog!!  
 
Graag wil ik iedereen bedanken die er mede voor 
gezorgd heeft dat de vakantieactiviteiten weer een groot 
succes zijn geworden. Dank jullie wel. 
 
 
Openhouden in de Zomervakantie 2019  
 
De scholen zijn weer begonnen, het weer neemt af en het 
is een stuk minder druk op de pleinen. Ja, jongens en 
meiden de vakantie zit er weer op! Helaas maar gelukkig 
kunnen we terugkijken op een zeer succesvolle 
vakantieperiode bij de Haagse Hopjes. Naast de zeer 
drukbezochte woensdagmiddagactiviteiten was het op de 
andere dagen ook lekker druk op de pleinen van de 
Haagse Hopjes. Op het grootste plein, het Wijkpark 
Transvaal, stonden dit jaar 2 gymdocenten: Meester Ben 
en Meester Jeroen. Ze hebben ervoor gezorgd dat de 
meeste Hopjes gedurende de vakantieperiodes open 
konden blijven.  
 
Ze hebben hier 4 weken gestaan en zorgden voor de 
speelgoeduitleen. Daarnaast zijn ze ook nog heel druk 
geweest met van alles en nog wat! Ze hebben het 
beheerhuisje op het Wijkpark Transvaal goed onder 
handen genomen en helemaal opgeruimd. Ook is er 
aandacht besteed aan het speelmateriaal, dit is allemaal 
weer gerepareerd en klaar voor de volgende ronde! 
Verder is het uiteraard noodzakelijk dat de pasjes worden 
gemaakt, de ouders uitleg krijgen en er ook nog overzicht 
moet worden gehouden over het plein. 
Als er dan nog tijd over was, stonden de meesters op hun 
longboard en speelden ze met de kinderen terwijl ze 
uitleg over techniek gaven. Bijna alle kinderen op het 
Wijkpark Transvaal kunnen ondertussen op een 
longboard of skateboard staan. De kinderen vinden het 
erg leuk als er meesters mee komen spelen. Ze voelen 
zich vaak veiliger en kinderen maken ook onderling 
makkelijker contact als er een volwassene aanwezig is. 
Kortom de heren zijn druk geweest! 
 
Jeroen: “Het was weer een drukke en erg gezellige 
zomervakantie. Ik vind het vooral leuk om ieder jaar terug 
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te komen en de kinderen te zien groeien. Daarnaast is 
het de afgelopen jaren steeds relaxter geworden. 
Kinderen en ouders zijn bekend met ons en weten wat er 
van ze verwacht wordt. Dit maakt het voor ons elk jaar 
eigenlijk net iets makkelijker. Verder blijft het leuk om 
kinderen elke dag terug te zien, voordat wij aankomen.  
Ik vond dit jaar ook dat wij erg goed werden geholpen 
door de kinderen. Zowel bij het schoonhouden van het 
plein als tijdens de uitleen waarbij ze elkaar steeds beter 
weten te vertellen wat wel en niet mag”. 
 
Zowel de meesters als de kinderen hebben dus een 
topvakantie achter de rug! Het weer was bijna elke dag 
erg goed! Waardoor het lekker druk was en de vakantie 
voorbij is gevlogen! Wij hopen dat het volgend jaar net zo 
gezellig wordt! 
 
Verslag Familiedag Anna Blamanplein  
18 september 2019 
 
Ondanks dat het in de ochtend maar 8 graden was, werd 
het al gauw veel warmer, met in de middag 22 graden. In 
de vroege ochtend was Corné al aanwezig om onze 
geplande activiteiten een plaatsje te geven. Natuurlijk 
wordt dat van tevoren uitgemeten en op een plattegrond 
gezet maar toch is het nog even passen en meten nu dit 
plein veel minder ruimte heeft gekregen. 
 
De speeltuin was helemaal geschikt voor de freerun 
boys. Er zijn kinderen en jongeren die deze activiteit op 
ieder plein volgen. Het is inmiddels ook een Nationale 
sport geworden met ook vorige maand “Nederlandse 
Kampioenschappen freerunnen”. De WK moet volgens 
mij nog gespeeld worden. Vorig jaar was dit in Zweden 
en de Nederlandse Noa won zilver bij deze 
wereldkampioenschappen. We moeten maar eens kijken 
of we deze Noa kunnen vragen voor een demonstratie of 
workshop hier bij de Hopjes. Dat zou toch gaaf zijn? 
 
In de voetbalkooi was geen voetbal, maar boogschieten 
voor groot en klein en aan de andere kant was het 
volleybal. Dit kon allemaal prima in de sportkooi.  
Een hele populaire activiteit is ook wel de Sweeper. 
Kinderen en jongeren staan op een “poef” om vervolgens, 
als de draaiende “armen” eraan komen, er overheen te 
springen. Bij de kleintjes draaien ze langzaam en bij de 
grote jongens vooral, draait het behoorlijk snel. 
De kinderen krijgen er steeds meer behendigheid in. 
Steeds beter kunnen ze erover heen springen om 
vervolgens weer op de “poef” terecht te komen.  
Hoe dan ook groot of klein, jongen of meisje, iedereen 
heeft veel plezier, ook de kijkers langs de kant. Maar het 
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meeste plezier heeft diegene die aan de knoppen zit. 
Volgende keer ga ik het ook proberen.  
 
Het is heel fijn dat er ook veel moeders en vaders 
meekomen, dit maakt de sfeer echt gezellig inderdaad 
een échte Familiedag. Gelukkig waren nu ook onze 
vrijwilligers weer aanwezig om te schminken. De hele 
vakantie waren zij er niet maar nu zijn ze er weer. Dank 
jullie wel. 
 
Wie ook altijd aanwezig is, is onze fotograaf Ed de Bruyn 
die niet alleen de foto’s en filmpjes verzorgd, maar ook, 
al lopende, de troep van de grond raapt en in de afvalzak 
gooit. Kijk dus maar eens goed naar de foto’s. Maar Ed is 
ook te vinden achter zijn pc, om al die verslagen, foto’s 
en filmpjes op onze site te zetten. Dit is echt heel veel 
werk. Hebben jullie die nieuwe banners gezien bij al die 
activiteiten? Nou die heeft Ed de Bruyn ook gemaakt. 
Nee … de Haagse Hopjes Transvaal heeft gelukkig hele 
fijne mensen die alles voor de Hopjes overhebben; het 
Bestuur van de Stichting is hier heel erg dankbaar voor. 
 
Zo heeft iedereen zijn taken bij de Hopjes, de mensen 
die koffie en theezetten, de bandjesverkoopster Riek van 
der Hoeven, Halima en Halima en Wim die de bandjes 
allemaal om doen bij de kinderen. De “limonade dames” 
Wil en Ria en nog heel veel meer mensen. Ook Jeroen 
die tijdens deze activiteiten én ervóór en erna, veel van 
Joke overneemt. 
 
En gelukkig komt iedereen ook weer op 16 oktober 2019 
naar onze Herfstvakantieactiviteit op het Wijkpark 
Transvaal. Komen jullie ook allemaal? Dit is de laatste 
activiteit van dit jaar. 
Dus graag tot ziens op woensdag 16 oktober, misschien 
hebben we dan wel een paar Nederlandse kampioenen 
in BMX fietsen en/of freerunnen. Zo niet…. dan ben ik er 
in ieder geval weer.  
 
We kunnen terugkijken op een heerlijke drukke, gezellige 
sportieve dag op het Anna Blamanplein. 
 
  
Herfstactiviteiten Wijkpark Transvaal 
16 en 23 oktober 2019  
 
Nog nooit zo vaak Buienradar geraadpleegd als op 
dinsdag 15 oktober. Moeten we de herfstactiviteit wel 
door laten gaan met al die regen die gedurende de 
gehele woensdag wordt voorspeld? De vrijdag erna was 
eventueel ook nog een optie met betere weerskansen 
maar… kan iedereen dan nog wel. Een hoop 
organisatorisch gedoe wat je liever wilt voorkomen… 
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Uiteindelijk toch maar besloten de woensdag aan te 
houden en…. wat is het meegevallen met het weer!  
Af en toe een miezer regen maar dat mocht de pret niet 
drukken.  
Zo’n 180 kinderen hebben we mogen verwelkomen. 
Iedereen had het reuze naar z’n zin. Zo tegen de klok van 
vijven werd de miezer toch wat serieuzer waardoor we 
besloten een uur eerder te stoppen. De armbandjes 
werden vanaf 16.00 uur al gratis om gedaan bij de 
kinderen. Immers, niet alle activiteiten konden nog 
worden gebruikt en er werd hier en daar ook al een 
beetje opgeruimd.  
 
Intussen werden de verschillende activiteiten zoals 
eigenlijk altijd het geval is, druk gebruikt.  
 
Het boogschieten is altijd een prachtige uitdaging.  
Sommige kinderen zijn er echt al goed in en hebben een 
vaste hand. Leuk dat ook de ouders van de kinderen 
hieraan vaak deelnemen.  
 
De echte durfal klimt tot bovenaan en dat is best hoog. 
Super hoor. Natuurlijk ook druk bij de bungee-trampoline. 
Kinderen van alle leeftijden: van 2 tot 18+ vinden het een 
leuke sport.  
Zij trokken zich niets aan van de buitjes; ze genoten 
alleen maar van alle activiteiten en ná de regen is het 
thuiskomen, waar het lekker warm en droog is, natuurlijk 
dubbel zo fijn.  
 
Ondanks dat de middag een hoog vochtigheidsgehalte 
had, werd het tóch een heel geslaagde Herfstactiviteit. 
 
Hopelijk zijn de weergoden de Haagse Hopjes Transvaal 
goed gezind want volgende week willen we een poging 
wagen om alle luchtkussens te laten drogen. De kinderen 
mogen dan gratis de luchtkussens gebruiken. Natuurlijk 
doen we dit altijd onder toezicht. 
 
Dolle pret kan ik u verzekeren.  
 
Het drogen van de luchtkussens 23 
oktober 2019, Herfstactiviteit 2 
 
Weer een prachtige ochtend, net als vorige week, de 
kussen moeten gedroogd worden anders hebben we 
volgend jaar geen kussens meer om te gebruiken. Het 
weer was prima. 
Omdat het nu niet zo’n grote kinderactiviteit is als 
“gewoonlijk” bij de Haagse Hopjes, hebben we dit keer 
geen polsbandjes verplicht. We hadden hier ook geen 
reclame voor gemaakt. Anders komen er zoveel mensen 
van buiten Transvaal op af. Natuurlijk zijn die welkom, 
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maar het ging nu toch hoofdzakelijk om de kussens te 
laten drogen, die hierna in winterslaap gaan. Dus boften 
de kids uit Transvaal en zeker ook de Schilderswijk met 
deze onverwachte activiteit. 
 
Ook vinden wij het zonde van het geld als er regen valt 
en ¼ van de tijd niet door kan gaan. 
Dus verrassing voor de kinderen, een oplossing voor ons, 
en iedereen krijgt waar voor zijn geld. 2 herfstactiviteiten 
voor de prijs van 1. En iedereen blij! 
 
De kinderen hebben de hele middag kunnen genieten 
van de luchtkussens. Abdoel zorgde zoals hij altijd doet, 
voor koffie, thee of iets anders te drinken. De 
medewerkers kunnen immers niet steeds hun activiteiten 
verlaten. De kinderen kregen voor het laatst in een 
kartonnen bekertje limonade met weinig suiker. Maar ook 
daar hebben ze het hele jaar van genoten. 
 
Denkt u nu niet dat er niets meer gebeurt bij de Hopjes 
Transvaal, wij zijn het hele jaar nog open vanaf 2 uur 
totdat het donker wordt. Alleen tussen Kerst en Oud en 
Nieuw zijn alle Hopjes in Transvaal gesloten. En op 
kantoor, gebeurt heel veel, verantwoording afleggen van 
al het geld dat wij uitgegeven hebben aan alle activiteiten 
over 2019. Gaan we volgend jaar door met al onze 
activiteiten? Zo ja dan moeten we een Activiteitenplan 
maken, geld aanvragen bij sponsors en Gemeente Den 
Haag en ga zo maar door…… heel veel werk dus, maar 
wel de moeite waard.  
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Financiën Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal 2019 
 

 
 
Balans per 31 december 2019 

  

 31-dec-19  
Vaste activa   

   
Computers €              388   

   
Vlottende activa   

   
Vorderingen en overlopende activa  €                -  
Liquide middelen €         24.324   

   
Som der vlottende activa €         24.324  

 ---------------+ 
Som der activa €       24.712 

   
Kortlopende schulden en overlopende passiva  
 
Subsidies Gemeente Den Haag 
Overlopende passiva 

 
 

€        (6.011) 
€        (5.800) 

 
 
 
 

   
Uitkomst vlottende activa minus kortlopende schulden  €       12.901 

   
Vermogen   

   
Eigen vermogen  €         12.901  
Egalisatiereserve  €                -     

   
 €       12.901 

   
Staat van baten en lasten over 2019   

   
   Realisatie   
 2019  

Baten   
    
Opbrengst activiteiten  €           5.188  
Fondsen €         68.000   
Sponsors €           5.000   
Subsidies €       373.076   
Donaties €              510  

   
 €      451.774 
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Lasten   
   

Projectlasten €       147.025   
   
Personeelslasten Jeugdwerk 
Personeelslasten Stg. Haagse Hopjes Transvaal 

€       225.379 
€         30.798  

 

Afschrijvingskosten €              311   
Huisvestingslasten €         17.543   
Organisatielasten €         15.174   
   
Containers  €         15.276   

   
 €      451.506 
   

Financiële baten en lasten €           (268) 
 ---------------+ 

 
Totaal  €      451.774 
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Begroting Stichting Haagse Hopjes Transvaal 2021 
   

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 €          3.000   
Portokosten €             900   
Telefoon & internet €          1.000   
Verzekeringen €          6.500   
Administratiekosten incl. accountant €          9.000   
Overige organisatiekosten €             800   

 €         21.200 
Medewerkers   

   
Inhuur personeel stichting Jeugdwerk Den Haag €      230.000   
Kosten betaald personeel €          5.000   
Kosten vrijwilligers €        15.000   

 €       250.000 
Speelgoed   

   
Vervanging speelgoed + vernieuwing  €       12.000   

 €         12.000 
 ----------------+ 

Totaal kosten exploitatie  €     310.200 
   
   

Dekking exploitatiekosten   
   

Reguliere subsidie Gemeente Den Haag €  279.000   
Bijdrage sponsors en fondsen €      8.000   

   
Totaal dekking exploitatie €       287.000 
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Activiteiten Hopjes   
   

Internationaal Kinderfeest €        12.950   
75-jarig Bevrijdingsfestival €        22.300   
3 Familiedagen op diverse pleinen €        36.550   
Herfstactiviteit i.s.m. de Woelige Stal €       16.250   
6 vakantieactiviteiten Wijkpark  €       78.300   

   
Totaal activiteiten  €      166.350 

   
Dekking activiteitenkosten   

   
Gemeente Den Haag Pleinsubsidies   

   
Internationaal Kinderfeest  €       8.000   
75-jarig Bevrijdingsfestival  €     10.000   
3 Familiedagen op diverse pleinen  €     24.000   
Herfstactiviteit i.s.m. de Woelige Stal  €     10.000   
6 vakantieactiviteiten Wijkpark  €     48.000   

   
Totaal dekking activiteiten Gemeente Den Haag  €      100.000  

   
Dekking fondsen en eigen inkomsten  €        43.000  

 



                     Jaarverslag 2019 Stichting Haagse Hopjes Transvaal Pagina 57 van 61 
 
 

Ontstaansgeschiedenis Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal 
 
Transvaal is een achterstandswijk waar al ruim 25 jaar nieuwbouw en renovatie wordt gepleegd. 
Er wonen veel grote en eenoudergezinnen, met veel (kleine) kinderen. Voor deze groep kinderen 
zijn maar weinig speelmogelijkheden.  
 
Meer dan 12 jaar geleden was er een werkgroep, bestaande uit: Annelies Bol (Sociale 
Wijkaanpak), Joan Jansen, (Project Organisatie Stadsvernieuwing/POS), Andreé Ruting (BOOG), 
Ben Lansbergen (Stadsbeheer/DSB) en Joke van den Boomen (Bewoners Organisatie 
Transvaal/BOT), bezig om een speelplan te ontwerpen voor Transvaal. De reden hiervoor was 
o.a. de jongerenproblematiek op een aantal pleinen in Transvaal, b.v. het Wijkpark Transvaal en 
met in het achterhoofd de herinrichting van het Kaapseplein.  
  
Andreé Ruting en Ben Lansbergen hadden gehoord, dat er in Rotterdam een speluitleen- project 
is, genaamd Duimdrop. De veronderstelling was dat het ook wel interessant voor Transvaal kon 
zijn. We zijn daar op 25 januari 1995 gaan kijken met een aantal andere organisaties en 
bewoners. En we kwamen zo enthousiast terug, dat de naam Haagse Hopjes al in de bus 
geopperd werd!!!! (We hebben wel nog even gevraagd aan de fa. Rademaker van de echte 
Haagsche Hopjes of we hun naam mochten gebruiken, maar dat was geen probleem, we kregen 
zelfs een heleboel Haagsche Hopjes “snoepjes” cadeau). 
 
Begin 1996 is de werkgroep Haagse Hopjes Transvaal opgericht. Aan deze werkgroep namen 
o.a. deel: Menno Gerritsma (opvolger van Andreé Ruting), Joke van den Boomen (voorzitter 
BOT), Sonja Ivangean (actieve bewoonster) en Mia Gores, Welzijns Organisatie Centrum (WOC). 
Op 3 november 1997 hebben de bewoners van deze werkgroep de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal in het leven geroepen. Het bestuur is toen uitgebreid met Annie en Frans Klaassen en 
Sureya Çiçek alle drie actieve bewoners. 
 
De effecten van het systeem, door middel van goed gedrag speelgoed te kunnen lenen waren in 
Rotterdam veelbelovend. Kinderen hebben meer spelaanleiding, vervelen zich minder en gaan 
zich aanmerkelijk beter gedragen. Het effect is o.a.: minder vandalisme, drugsgebruik op het 
plein nam af, er ontstond een veilige speelplek voor de kinderen. Ook bleek in Rotterdam, dat 
jongere en oudere kinderen beter met elkaar omgingen op het plein/park. 
 
De komst van de spelcontainer op het plein zorgde ervoor, dat er dagelijks 150 tot 200, met mooi 
weer zelfs veel meer, kinderen hun vertier zochten daar. Vooral veel kinderen van ouders met 
lage inkomens (allochtoon/autochtoon), die thuis weinig speelgoed hadden, maakten gebruik van 
de spelcontainer. 
 
Het voortraject 
Joke van den Boomen en Geer van Vliet (BOT) hebben tijdens de opening van een Buurt 
Ontwikkeling Maatschappijproject op 24 mei 1995 in de doorsteek Smit-Joubertstraat 
gesproken met de heren Peter Noordanus (Wethouder van Ruimtelijke Ordening, 
Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting (ROSV), P. Duimelink (De Goede Woning) en L. 
Roos (Woningbeheer NV), over het meefinancieren van twee spelcontainers. En ja hoor, op 
dat moment waren de eerste sponsorgelden binnen. De werkgroep ging verder op zoek naar 
nog meer sponsors en dat had ook succes, want na 1 à 1 ½ jaar was er voldoende geld 
bijeengehaald om op een drietal pleinen in Transvaal (Wijkpark Transvaal, Joubertplantsoen 
en Ruth Firstplein) een spelcontainer te plaatsen met speelgoed. Voor de container op het 
Kaapseplein hadden we onze eerste sponsorgelden uitgegeven om speelgoed en andere 
materialen aan te schaffen. 
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Graag willen we dan ook de sponsors van het begin hierin noemen: 
• Gemeente Den Haag 
• Woningbouwvereniging De Goede Woning - thans Staedion) 
• Woningbedrijf Zuidoost - thans Vestia Den Haag Zuidoost 
• Woningbeheer NV 
• V.S.B.-fonds Den Haag e.o.- thans Fonds 1818 tot het nut van het algemeen 
• Stichting Kinderpostzegels Nederland     
• Stichting Madurodam Ondersteuningsfonds   
• Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton 
• ING Nederland   
• Moret, Ernst & Young - thans Ernst & Young   
• RABO-bank Nederland 
• Nationale Nederlanden - (speeltuin Kaapseplein) 
 
Omdat we nog aanvullende financiën nodig hadden voor 3 jaar exploitatiekosten, hebben wij 
contact gezocht met de toenmalige peetvader van Transvaal en voorzitter van de Tweede 
Kamer de heer Wim Deetman. Vooral de heer Jur de Haan, manager integraal beheer bij de 
gemeente Den Haag, heeft ons hierbij ondersteund. De heer Deetman adviseerde de 
initiatiefnemers, om naast een subsidieaanvraag bij de gemeente, ook een beroep te doen 
op sponsorgelden van bedrijven die zaken deden met Zuid-Afrika (Transvaal is een gebied in 
Zuid-Afrika en ook de straatnamen hebben relatie met Zuid-Afrika.) Er werd een groot aantal 
'bedelbrieven', met o.a. zijn naam eronder verstuurd. Dit leverde een aardige respons op. 
(Namen zijn vermeld in sponsorlijst). 
 
De initiatiefnemers van het project Haagse Hopjes Transvaal hadden inmiddels contact 
gezocht met Mia Gores (van de Welzijn Organisatie Centrum/WOC) om te bekijken of er via 
deze organisatie mogelijkheden waren voor het plaatsen van personeel op de 
spelcontainers. Dit was nodig omdat de BOT zelf geen personeel aan kan nemen. In die tijd 
was net de nieuwe 'Melkertregeling' van de minister van Sociale Zaken van start gegaan en 
d.m.v. deze regeling konden er een achttal 'Melkertfunctionarissen', daarna  
ID-functionarissen genoemd (twee per spelcontainer) worden aangesteld. Het WOC regelde 
ook een begeleider/coördinator voor het project om de dagelijkse gang van zaken in goede 
banen te leiden. De heer Kees te Gussinklo, die al werkzaam was als sportbegeleider in de 
wijk, kreeg extra uren voor de begeleiding van deze medewerkers.  
 
De eerste spelcontainer 
Tijdens de oplevering van het vernieuwde Kaapseplein (gesponsord door Nationale 
Nederlanden), op 1 mei 1996 ging de spelcontainer definitief van start. Het onderhoud van 
de spelcontainer en de exploitatiekosten kwam voor rekening van de Dienst Stadsbeheer 
van de gemeente Den Haag, terwijl o.a. het speelgoed werd betaald door de werkgroep 
Haagse Hopjes Transvaal. De eerste twee 'Melkertmedewerkers' begonnen hun 
werkzaamheden en van af het begin aan werd de spelcontainer een groot succes. Binnen 
drie maanden waren er al zo'n 350 kinderen lid van het Haagse Hopje op het Kaapseplein. 
Tussentijds, na wat strubbelingen met jongerengroepen op het plein, is er nog een 
'Hopjesmedewerker' bijgekomen en daarna ging het alleen maar crescendo. Na een half jaar 
een 'Haags Hopje' op het plein, kon een functionaris van Dienst Stadsbeheer vertellen, dat 
het vandalisme met zo'n 70 % was afgenomen. Voorwaar een groot succes!! 
 
Januari 1997 werden de overige drie spelcontainers geplaatst en kon men spreken van de 
'Haagse Hopjes' in Transvaal. Deze drie containers zijn in het bezit van de werkgroep 
Haagse Hopjes en werden "om niet" in gebruik gegeven aan de opgerichte Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal, die dan ook verantwoordelijk is voor de exploitatiekosten. 
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Pasjes door de jaren heen. 

Wazig gemaakt i.v.m. de nieuwe AVG 

privacy wet. 
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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  



                     Jaarverslag 2019 Stichting Haagse Hopjes Transvaal Pagina 61 van 61 
 
 

22. Van Aldegondeplein Welzijn Scheveningen  
23. Dr de Visserplein Welzijn Scheveningen 

 


