
Gezamenlijk verslag van de
Nationale Straatspeeldag op het
Kaapseplein op 1 juni 2005

Bij aankomst op het Kaapseplein zag
het er geweldig uit. De grote
Quadbaan moest in het midden van
het plein omdat hij te groot was voor
het sportveldje. Maar dat was prima.
Alleen jammer dat we niet genoeg
hekken hadden om hem af te sluiten.
We hadden op het sportveld het kleine
luchtkussen en de kleine zweefmolen.
Naast de Haagse Hopjescontainers
stonden kramen met o.a. muizen meppen, nee er wordt geen muis gemept maar

gewoon een balletje. De zenuwspiraal en
natuurlijk de schminkkraam, een niet weg te
denken activiteit en nog wat andere leuke
bezigheden. Een groot gemis was op dit plein
het personeel. Maar één Hopjesmedewerker
was aanwezig, meer hebben we hier niet. Er
waren wat mensen van Team Transvaal. Nel
van Co 4, bedankt Nel. En verder de mensen
van Moonen die de Quadbaan begeleidde.
Maar gelukkig hadden we nog wat
vrijwilligers, deze zijn onmisbaar voor de
Haagse Hopjes. Ook bij de zweefmolen stond
iemand van Moonen.
Het was even op adem komen. En al gauw

kwam ons bezoek, hoog bezoek zelfs, een groot gedeelte van de Gemeenteraad van
Madurodam zou een bezoek brengen aan de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Ze
werden hartelijk ontvangen met wat fris,
boekjes over de Stg. Haagse Hopjes en
een puzzeltje van de Haagse Hopjes. De
gemeenteraad stond verbaasd wat hier
allemaal gebeurd in de wijk door de
Stichting Haagse Hopjes.
En ach, ook het bestuur van de Stichting
Haagse Hopjes kan wel eens een
compliment gebruiken.
Er stonden een groep jongeren die nogal
vervelend bezig waren. Iedere keer werd

de ring van de quadbaan opgetild. De
jongeren werden gewaarschuwd voor het
gevaar voor de kleine kinderen. En
vriendelijk verzocht om dit niet te doen. Er
werd zelfs gezorgd dat een van de
jongeren ook mochten rijden. Maar
misschien was dit wel de grootste fout.
Anders zie je nog wel een of twee mensen
van het Handhavingsteam of de politie,



maar die waren niet aanwezig. Niet dat
dit ook altijd noodzakelijk is. Maar wij
hadden al een vermoeden dat het fout
zou gaan. Iemand van het bestuur kreeg
dan ook het verzoek om direct de politie
te bellen als er iets aan de hand zou zijn.
En op het moment dat de Gemeenteraad
van Madurodam bij het Anna Blamanplein
was aangekomen, werd er een quad
gestolen, door een van de jongeren die al
stonden te vervelen. En dat optillen van
de ring was gewoon oefenen of de quad
er onderdoor kon. Dan nog iemand bij het
deurtje van het hek aan de Kaapstraat en
het was zo gepiept. Als je zo laag zakt
dat je in het bijzijn van wel ruim 300 een quad steelt……. dan vragen wij ons af of we
hier wel mee door moeten gaan.
Je kunt je afvragen als er sport was geweest was het dan niet gebeurd. Ja, wij hebben

meerdere malen geprobeerd om net als
andere jaren ook nu weer een
voetbaltoernooi te laten organiseren
door het Sportbureau Transvaal. Maar
helaas konden die niet omdat ze het hele
jaar op de woensdagmiddag in de
sporthal “vastzitten”. En daar moet je
dan respect voor hebben. Ook sport in
de zaal is belangrijk. Het blijkt nu wel
dat het nadelig is voor de pleinen, want
in ieder geval is er geen sport meer op
het Kaapseplein.
Maar de Beheercommissie en de
Stichting Haagse Hopjes Transvaal zijn
hard op zoek naar sponsors die

professionele sportkrachten kunnen financieren, zodat we incidenten als deze in de
toekomst kunnen voorkomen.
Toen de kinderen van de schok te boven waren hebben ze toch nog van de rest van de
activiteiten kunnen genieten. De quadbaan lieten de mensen van Moonen leeglopen en
terecht. Ze moesten naar het politiebureau om aangifte te doen. Hopelijk krijgen we de
quad snel terug zodat wij geen schade hoeven te betalen. Er is trouwens een
beloning voor diegene die de quad terugbrengt en weet wie de dief is zodat die
en zijn medeplichtigen door de politie gepakt kan worden.
Helaas, zo´n ernstige diefstal geeft een enorme domper op het feest, een feest
wat bedoeld is voor kinderen en jongeren, misschien wel hun zusje of broertje.
Bedankt jongen!

De Stichting Haagse Hopjes Transvaal bedankt iedereen
die aan deze Nationale Straatspeeldag heeft meegewerkt.
Zeker onder deze moeilijke omstandigheden. Bedankt!

Tevens willen wij onze sponsors hartelijk bedanken:
Gemeente Den Haag, Fonds 1818, Vestia Zuid-Oost,
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.


