
Hopjes Zomer-Vakantie-Activiteit op 16 juli 2008 

 

 

Je durft het bijna niet te zeggen maar spreek tegenwoordig niet meer over wéérgoden. Spreek 

gerust over de Hopjesgoden. Het Kaapseplein liet zich tijdens deze Hopjes-Vakantie-

Activiteit, welwillend omarmen door de vriendelijke zonnestralen die op haar neervlijden.  

 

Ik was een half uur te vroeg op het plein 

(toch eens een horloge kopen) en zwierf 

wat verloren rond. Het gaf mij echter wél 

de tijd om alle attracties eens op de foto te 

zetten zonder horden kinderen. Geen leuke 

foto’s voor u maar misschien wél voor het 

archief van de Stichting Haags Hopjes 

dacht ik zo.  

Enfin, u kent de routine, ik kreeg iets te 

drinken (het broodje sloeg ik deze keer 

over) en wandelde over het plein tot het 

twee uur was en het feest zou beginnen. 

Te vroeg aanwezig zijn heeft meerdere 

voordelen merkte ik. Want ook al was 

alles al opgebouwd en klaar voor gebruik … de vrijwilligers moesten hun stek soms nog 

vinden. Een stoel die niet lekker zit. Een 

plankje dat niet recht hangt … Joke rent 

van hot naar haar om alles in goede banen 

te leiden. 

Ik schoof even aan bij de schminksters en 

luisterde stiekem (je bent journalist of 

niet) een telefoongesprek af. Er werd 

gevraagd om nóg een schminkster. En er 

werd gevraagd of de persoon aan de 

andere kant van de lijn méér vrijwilligers 

wist en méé kon nemen. Ik doe daarom 

bij deze wederom een beroep op alle 

lezers. Overweeg alstublieft eens om 

vrijwilliger te worden bij de Haagse 

Hopjes. 

U zult niet teleurgesteld worden. Het is 

dikke pret en ik verzeker u; er wordt 

goed voor u gezorgd.  

Terug naar het feest. Ik kan tot 

vervelends toe wéér opnoemen welke 

spelletjes er allemaal waren, want de 

spelletjes zijn vaak dezelfde. Men kan 

ook niet iedere maand nieuwe spellen 

kopen en om alles te huren, zal het wel 

te duur worde. Per slot van rekening 

wordt de Stichting Haagse Hopjes niet 

structureel gesubsidieerd door de 



Gemeente Den Haag en moeten ze maar afwachten of er nog sponsors zijn die deze 

activiteiten willen sponsoren. 

 

Maar goed soms is het voor mij als 

“reporter” erg moeilijk om er iedere keer 

weer iets nieuws over te schrijven zonder in 

herhaling te vallen. Maar … ik ga mijn best 

weer doen en concentreer mij vooral op de 

dingen die mij deze dag opvielen.  

Dat was als eerste, ik had drie stappen op 

het plein gezet, een ruzie (bijna vechtpartij) 

tussen twee jongeren van een jaar of 12-15. 

Ik sprong ertussen (beschermd door mijn 

Hopjes vest dacht ik) maar ze trokken zich 

van mij weinig aan. Ik heb een grote mond 

maar geen invloed blijkbaar. De commotie 

was twee seconden later opgelost door een 

medewerker van Haag Sportief. Het klinkt 

negatief dit begin, maar ik probeer er mee 

duidelijk te maken dat wangedrag (ruzie of 

zo) niet geaccepteerd wordt op Hopjes 

pleinen. Ik heb de vechtersbazen dan ook niet 

terug gezien op het plein. En dat is maar goed 

ook. 

 

Goed, dat was dat en dan nu de spelletjes. We 

beginnen met Joke van den Boomen die 

ontdekte dat het Super Tafelvoetbalspel toch 

wel erg leuk is… Weet niet of ze gewonnen 

heeft maar aan haar triomfantelijke gezicht te 

zien .… Ik laat het u raden. 

 

Dan het klimtoren-“geval”. Dit keer 

namelijk géén klimwand maar een soort 

van boom. Gestript van alle takken 

natuurlijk. Het zag er fraai uit en er werd 

dapper gebruik van gemaakt.  

 

De breakdansers waren er ook weer en 

gaven een workshop. Normaal gesproken 

ga ik hier niet zo diep op in ware het niet 

dat ik deze dag meer dan normaal onder 

de indruk was. Niet zozeer van het 

springen dat ze doen (dansen kan ik het 

met de beste wil ter wereld niet noemen) 

maar om de motivatie en het 

enthousiasme dat ze uitstralen en proberen over te brengen op de jeugd. Het is verbazend hoe 

snel de jeugd wat “moves” van de dansers overnemen en  “breakdansend” en apetrots voor 

mijn camera poseren. 

 



Moet ik nog mijn belofte waarmaken 

hé? U vertellen wat MIJ het meest is 

opgevallen vandaag. Het aantal 

vrouwen/meisjes. 

Ze waren aan het tafelvoetballen, 

hingen in de klimboom, schoten de 

speedcheck bijna aan flarden en 

waren vooral …….aanwezig !!!! Het 

leek wel nationale vrouwendag. 

Goed zo dames. Zo zie ik het graag. 

 

Nu nog een slotzin: daar kan ik 

gelukkig kort in zijn : 

Het was wederom een typische 

Hopjesdag. 

 

Kimm: 16-07-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 




