
HAAGSE HOPJES CONTAINER

WEER TERUG OP HET KAAPSEPLEIN, 3 mei 2006

Op 3 mei jl. was het dan weer zover. De tweede

gerenoveerde Haagse Hopjescontainer werd

teruggebracht naar het Kaapseplein. Eigelijk was dit

de oude container van het Joubertplantsoen. Maar

dat zou je nu niet meer zeggen. Helemaal mooi

opgeknapt, net als de container die nu op het

Joubertplantsoen staat. Hij ziet er fris uit. Ook met

mooie kleuren, geel-groene. De kleuren van de

Stichting Haagse Hopjes Transvaal.

Voor het Kaapseplein was dit dubbel feest.

De container die hier weggehaald wordt is

10-jaar geleden in de maand mei hier

neergezet als eerste Haagse Hopjes

container.

10-jaar heeft hij dienst gedaan. En in tien

jaar verzamelt zo´n container heel veel troep

onder zich. Maar het is netjes opgeruimd

voordat de gerenoveerde container

neergezet werd.

En dit is de achterkant van de “nieuwe”

container. Ook de binnenkant ziet er keurig

uit. Wij zijn de Gemeente Den Haag erg

dankbaar dat dit mogelijk is geworden. Nu

op naar de derde container. Dit staat op zit

moment al in Rotterdam.



Even draaien en dan komt de

deur vanzelf naar voren te staan.

Binnen zijn mooie skeelerkasten

gemaakt. Maar er passen ook

ordners in en allerlei ander klein

speelgoed.

De loopplank en het fonteintje voor

buiten zijn nog in bestelling de

nieuwe koelkast is onderweg en alle

planken moeten ook nog

opgehangen worden. Maar dat heeft

gewoon even tijd nodig.

Dit zijn de mensen van het Kaapseplein, Sellem, Annie, Frans

en Mimoen. Er moet nog wel het een en ander gedaan worden

maar tijd voor koffie is er altijd wel.

Van binnen ziet hij er ook prachtig uit.

Petje af voor Mulder BV in

Rotterdam. Die alle containers

in Nederland plaatst en

renoveert.



Het bestuur van de Stichting

is nu druk bezig om geld

bijelkaar te krijgen om de

4 opslagcontainers die naast

de Haagse Hopjes

uitleencontainers staan ook

op te knappen. Dan ziet alles

er weer heel goed uit.

Met hulp van sponsors moet

dat toch lukken?


