
Feest voor de Heropening van het Haagse Hopjes/Beheerhuisje 

 
Op donderdagmiddag 17 april 2008 was het 

toch zover, we hadden uitnodigingen gestuurd 

aan de mensen die zich bezig hebben gehouden 

met de verbouwing, het zoeken naar geld, met 

de veiligheid, enz. enz. In ieder geval naar 

iedereen die betrokken is geweest bij de 

verbouwing van het Huisje. En de meeste 

mensen zijn gekomen om te kijken hoe het 

geworden is. Heel leuk die belangstelling. Wij 

waren heel blij met het bezoek van Wethouder 

Bert van Alphen en Rabin Baldewsingh, beide 

vonden het erg mooi geworden. 

Van de aannemer Schouten kregen we, naast 

mooie planken in de opbergkast, zie foto’s, 

ook nog een prachtige bos bloemen die nu in 

het huisje staat.  

Er is een prachtige skeelerkast aangebouwd 

aan diegene die er al stond, die komt wel voor 

rekening van de Hopjes, maar gelukkig 

hebben we de rekening nog niet ontvangen, 

dus we kunnen nog even sponsors 

aanschrijven.  

 
Foto links: Cees de Vrieze van het Ingenieursbur. 

Gem. D.H. met de architect van het Huisje de heer 

Peter Jansen Schoonhoven, volgen de foto’s van de 

verbouwing die in de vitrinekast hangen. 

 

Er was een mooie grote tent neergezet en de 

uitleen van speelgoed ging gewoon door. Op 

die manier konden de mensen genieten van de 

dagelijkse gang van zaken bij de Stichting 

Haagse Hopjes Transvaal. Omdat het feest 

was kregen de kinderen wel limonade. 

Tenslotte was het voor hen ook feest. 

Alle mensen die gebruik maken van het huisje 

kwamen even feliciteren. Heel leuk. 

 
 

Foto rechts: De heren Bert van Alphen en Frans van 

der Vaart. Beide in een vrolijke stemming. 

De heer van Alphen trapte net een bal naar achter 

 



Foto links: v.l.n.r. Frans van der Vaart, Ine Wassens, 

DSO, Cees de Vrieze en Rob van Soelen, op de 

achtergrond Annie en Frans Klaassen. 

 

We hebben heel veel ruimte erbij gekregen, 

maar het belangrijkste is wel dat het nu schoon 

en veilig is, en dat de kinderen die daar overdag 

spelen als de Hopjes open zijn ook rustig naar 

het toilet kunnen. Helaas is het niet mogelijk 

om het toilet open te houden als de Hopjes 

dicht zijn. 

Het is nu al een probleem om het een beetje te 

handhaven. Dus lieve ouders en kinderen, let er 

op dat uw kinderen het toilet schoonhouden. 

Ieder avond wordt hij schoongespoten door de 

Hopjesmedewerkers.  

 

Graag wilden wij al die mensen die zich in 

hebben gespannen om dit huisje zo mooi te 

maken bedanken. We hebben dit gedaan door 

de mensen die aanwezig waren en die het 

meest betrokken zijn geweest te bedanken met 

een blikje Haagse Hopjes snoepjes, de 

snoepjes die aanleiding waren voor onze naam 

“Haagse Hopjes”, en geen Hoppen, zoals ze 

ook wel genoemd worden. 

 

De mensen die wij bedankten zijn: 

Rob van Soelen, Cees de Vrieze, Ine Wassens 

en Frans van der Vaart. Heel hartelijk bedankt. 

Het Wijkpark is er in ieder geval wel veiliger 

op geworden.  

Natuurlijk waren er meer mensen bij betrokken 

en die bedanken wij natuurlijk ook. 

Zeker al die lieve sponsors. 

 

Eén van die sponsors en fan van de Stg. 

Haagse Hopjes kwam wel, jammer dat de 

dames en heren van de Gemeente toen al weg 

waren. Mevrouw Collot d’Escury, kwam met 

haar dochter naar het verbouwde huisje 

kijken. Alles heeft ze kunnen zien en aan haar 

dochter kunnen vertellen.  

Maar Mevrouw kwam met een heel speciaal 

cadeau. Het was een kroonjaar voor 

Mevrouw, dus was er iets te vieren.  



 De golfvriendinnen van Mevrouw hadden zich 

wel heel creatief bezig gehouden met de Haagse 

Hopjessnoepjes. Een cadeau voor Mevrouw  

Collot d’Escury, dat ze beschikbaar stelde aan 

ons, de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. 

Zie de foto’s van het “kunstwerkje” en 

hierbij zat een leeg Haagse Hopjes 

snoepblikje met heel veel geld erin. We hebben 

nog nooit op zo’n leuke manier een 

sponsorbijdrage ontvangen. Een sponsorbijdrage die 

we gaan besteden aan een mooi bureau, een bureaustoel 

en nog wat moois. Wij danken Mevrouw en haar dochter 

heel hartelijk voor haar bezoek en cadeau. 

 

 

 

 

 

 

Het was koud die dag, maar het gezellig, een 

drukke periode met veel vergaderen is achter 

de rug. We gaan weer over tot de dagelijkse 

gang van zaken bij de Stg. Haagse Hopjes en 

bij de Beheercommissie Wijkpark Transvaal.  

 

 

 

 

 
Foto links: Een nog verlaat cadeautje van de dienst 

DSO, het naambord van het Huisje. Hierop staat 

iedereen vermeld die een plekje hebben gevonden in dit 

huisje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto rechts: Wat is er leuker dan geld tellen. 

Geld uit het Haagse Hopjesblikje van Mevrouw 

Collot d’Escury. Hartelijk bedankt. 

 

 

De dagelijkse uitleen van speelgoed, het 

toezicht houden op de spelende kinderen en 

hopelijk veel leuke sportieve activiteiten organiseren. Hopelijk maakt U dit mogelijk? 

 

Door: Joke van den Boomen, 17-04-08 


