
Fietsles van de Paul Krugerschool op het Wijkpark 

Transvaal, op 24 april en 14 mei 2008 

 
In het fietsland Nederland is 

het belangrijk, het hoort 

zelfs tot de opvoeding, dat ieder kind leert fietsen. 

Zo-ook in Transvaal, waar voor ruim 90% kinderen 

wonen van niet Nederlandse afkomst. En dat dit in 

Transvaal iets anders gaat is dan ook een feit. Het is 

nog steeds zo dat het voor deze kinderen niet 

vanzelfsprekend is dat zij een fiets krijgen als ze 

drie of vier jaar oud zijn. Veel ouders hebben daar 

het geld niet voor over, of kunnen het niet missen, 

of hebben het voor andere zaken nodig. Maar 

gelukkig heb je in Transvaal de Stichting Haagse 

Hopjes Transvaal waar de school terecht kan voor 

het lenen van fietsjes voor de zeer nodige verkeersles. Hiermee is ook weer bewezen dat de Stichting 

Haagse Hopjes nog niet overbodig is, mocht men denken dat wij alleen fietsjes uitlenen! 

 

Zo kwam groep 8 van de Paul Krugerschool voor het derde jaar naar het Wijkpark en ook dit keer weer in 

tweeën. Eerst op 24 april jl. en daarna op 14 mei jl.. Een grote groep meisjes en jongens die de 

verkeersregels gingen toepassen, maar voordat het zover was eerst even spelen en voor de juffrouw en 

meester Dennis was er eerst koffie. Gelukkig hadden wij beide keren mooi weer. Na de koffie werd de 

route uitgetekend, langs de lijn van het balveld werd nog een lijn getekend waar de kinderen tussen 



moesten fietsen, een smal pad werd er zo gecreëerd, ook dat moet geoefend worden, tenslotte is het voor 

de fietsers in Den Haag niet altijd rozengeur en maneschijn, maar ook dit wordt steeds beter.  

 

Pionnen werden neergezet waar de kinderen hun stuurkunst konden oefenen, dan linksaf naar de 

ontworpen hobbels van Egbert, deze over en dan op weg naar de start/stopstreep, zodat de andere 

kinderen weer konden starten. Ook werd er bij de prullenbak even gewacht, die fungeerde voor stoplicht 

en niet te vergeten het achterom kijken als je de hoek om moet. En het zo belangrijke: Je hand uitsteken 

als je de hoek om moet. Hoeveel mensen vergeten dit niet? 

En toch hebben wij het allemaal geleerd tijdens onze verkeerslessen op school! Of toch niet? 

 

 

Na afloop van de les kregen alle kinderen het boekje van de Haagse Hopjes en natuurlijk een snoepje.  

Voor mij was dit ook weer confronterend, ik zag dat de fietsjes hard aan vervanging toe zijn. 

Hopelijk reageren de sponsors snel als ze dit lezen.  

 

Paul Krugerschool volgend jaar zijn jullie, maar ook andere scholen, van harte welkom op het 

Wijkpark Transvaal of de andere Hopjespleinen in Transvaal, voor de Oh zo nodige 

verkeerslessen.  

En natuurlijk zijn alle kinderen geslaagd tijdens hun verkeersexamen. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

Paul Krugerschool tot volgend jaar! 

Namens de Stichting Haagse Hopjes Transvaal  

Joke van den Boomen, 23 mei 2008 

 


