Onze opslagcontainers
De Haagse Hopjes containers waren
echt aan een opknapbeurt toe. Ze
staan natuurlijk ook altijd buiten in
weer en wind, zon of regen en soms
plast er zelf een hondje tegen.
Natuurlijk is dat allemaal niet zo erg
en de Hopjes containers kunnen wel
tegen een stootje. Maar waar ze niet
tegen kunnen is opzettelijke
vernieuwing. Het is dan ook een hele
klus om het schilderwerk van de
containers goed te onderhouden.
Gelukkig hebben we Harold, hij is
altijd bereidt om zijn handen uit de
mouwen te steken voor de Haagse
Hopjes Transvaal.
De containers op het Kaapseplein,
Ruth Firstplein en
Joubertplantsoen zijn al klaar en
nu is de container aan het Anna
Blamanplein aan de beurt. Deze
container is een verhaal apart en
heeft dan ook een aparte
behandeling nodig. Gelukkig weet

Harrold hoe de container behandeld
moet worden, maar het is hard
werken en er gaan heel wat uren
inzitten om ook deze container op
een acceptabel niveau te krijgen.
Vandaag ben ik gaan helpen met het
bijwerken en onderhouden van de
plaatjes van de spelende kinderen op
de containers. De plaatjes werden
bijgekleurd, ingekleurd of veranderde
zelfs helemaal van kleur. Het was
heerlijk weer en dan is een dagje

buiten werken zeker geen straf. Veel
kinderen van de school “Het Galjoen”
kwamen in hun pauze een kijkje nemen en
er waren er een heleboel die ook wel mee
wilde helpen om de container te
beschilderen.
Heel aardig aangeboden maar niet nodig,
maar waar de Haagse Hopjes wel hulp bij
nodig heeft is het opletten dat de container
heel en netjes blijf.
Dus hierbij een officieel verzoek, laten we er
met ze allen voor zorgen dat de containers
van de Haagse Hopjes Transvaal en de
pleinen waar de containers op staan er
netjes gezellig uitblijven zien.

Peggy van Lierop 24-06-2010

Hartelijk dank voor het harde werken, alle containers op alle 4 de
hopjespleinen zien er weer prachtig uit. Petje af!!!!

