
Plein feest op 4 oktober 2006

op het Ruth Firstplein

Hieronder staan 2 verslagen van verschillende mensen, als eerste van Kimm, die wel
vaker verslagen schrijft, ze zit bij de Wijkkrant Transvaal en de Website
www.transvaalkwartier.nl
En het tweede verslag is van onze nieuwe stagiair bij de Bewonersorganisatie Transvaal
(BOT) Seckin Eray. Omdat is ze beide wel leuk vind plaats ik ze. Dank je wel Kimm en
Seckin, dat scheelt mij wat werk. J.v.d.B

Hopjesfeest op Ruth First

Druilerig was het toen ik het plein opkwam.
De regen miezerde op de 10 á 15 kinderen
die zich op het enige luchtkussen, de
Survivalbaan, vermaakten. Bij de spelletjes
was geen kip te bekennen. Ik dacht dat het
door het weer kwam en was snel
uitgekeken. Op naar een vergadering in de
buurt. Ook erg belangrijk. Om drie uur was
die vergadering afgelopen. Ach, dacht ik,
laat ik nog even langs lopen bij het Ruth
First zoals dat Hopje in de volksmond
genoemd word. Het was inmiddels droog.
Tot mijn blijde verrassing zag ik dat er
inmiddels 2 luchtkussens opgeblazen waren.

Ook de Speedcheck was in gebruik. Bij ieder
Oudhollands spelletje stond een rijtje
kinderen te wachten. De luchtkussens doen
het altijd erg goed bij de kinderen maar
vooral bij de wat oudere jeugd is de
Speedcheck erg populair. Dacht ik bij mijn
eerste bezoek dat er zo weinig kinderen
waren omdat het slecht weer was, bij mijn
tweede bezoek bleek dat de ruim 200
kinderen die op het plein waren daar vanaf
twee uur actief waren. Conclusie: ik bleek bij
mijn eerste keer bezoek simpelweg drie
kwartier te vroeg aanwezig te zijn. Geen
wonder dat er haast geen kinderen waren.
De populariteit van de Haagse Hopjes blijkt

wel uit het feit dat zelfs op een regenachtige dag als vandaag de kinderen zich toch altijd
wel weten te vermaken op welk Hopjesplein dan ook.
Kimm
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De activiteiten begonnen om 14.00 uur in de middag. De kinderen konden
haast niet wachten tot het zo ver was.
Er was een leuke sfeer op het terrein, ik vond het jammer dat het in het begin regende
en dat ik en sommige mensen last van kleine vliegen hadden. Maar ik vond de
activiteiten wel leuk om te doen er waren van die activiteiten van jong tot oud, iedereen
deed mee.
Wat ik zelf heel leuk vond om te doen was het zenuwenspiraal, 4 op een rij en ringetjes
gooien vond ik ook leuk.



Er was van alles en nog wat te beleven je kon er niet stil bij staan, want er waren op dit
kleine pleintje wel grote activiteiten aanwezig vond ik. Abdel zorgde weer voor eten en
drinken voor medewerkers, en er was ook weer limonade voor kinderen, als ze dorst
hadden, konden ze snel wat pakken.

Activiteiten die er aanwezig waren was muizen meppen, kraam met balletjes vangen,
zenuwspiraal, net voetbal, ringetjes gooien op pioenen, vier op een rij, hindernisbaan, en
nog veel meer. Ik zelf stond bij het ringetjes gooien op de pioenen, ik vond wel leuk al
die aandacht van die kleine kinderen en er kwamen zelfs wat oudere mensen mee doen.
Het leek makkelijk maar het was best wel moeilijk met die ringetjes gooien.

Iedereen zal zich

afvragen…

Wat is hier aan de hand?

Nou gewoon, onze

spelletjes zijn ook heel

erg leuk voor volwassen

mannen.

Het is het spel vier op

een rij.

Ben eigenlijk nu al benieuwd
naar de volgende
activiteitendag, wat voor
activiteiten zullen er de
volgende keer komen en
vooraal het weer hoe zal het
de volgende keer zijn?

Maar het maakt op zich niet veel uit hoe het weer is, de sfeer is en blijft altijd
gezellig, ondanks dat ik maar twee keer bij ben geweest heb ik nu al een goede
indruk gekregen, ben benieuwd naar de volgende keer.
Ik heb me wel geërgerd aan die rotte vliegen, maar dat zal wel komen
omdat er zoveel verrot eten in de plantenbakken lag.  Nou dat was het
zo’n beetje tot de volgende keer dan maar. Mazel adios.
Seckin Eray

Deze activiteit is tot stand gekomen dankzij de financiën van: De

Gemeente Den Haag, Fonds 1818, Staedion Wonen, Vestia Zuid-

Oost en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting. Hartelijk dank en

petje af!


