
 
 

1ste Vakantieactiviteit op 24 juli 2019 
  
Met ruim 34 graden op een bloedheet Wijkpark Transvaal, hadden wij toch 
besloten om de 1ste Vakantieactiviteit door te laten gaan. Gelukkig maar, met bijna 
400 deelnemers hebben we daar geen spijt van.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kinderen vermaakte zich enorm met de waterstraal van Halima, de Slush Puppie van 
Corne, het dansen van Gigant, de vele warme luchtkussen, de Bungee Trampolines waar je 
lekker veel wind ving als je naar boven ging. Maar vooral de waterglijbaan die we op het gras 
hebben gelegd. Dit zodat het verspilde water ten goede kwam aan de planten die rondom dit 
grasperk groeien. Dus geen verspilling. Maar is het wel verspilling als het om het welzijn van 
kinderen gaat?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Code donkerrood! 
 
Met dit hete weer heb ik ontdekt dat de Wijk Transvaalkwartier veel heter is dan 
andere wijken. Het scheelt soms wel 4 graden vergeleken met Moerwijk en met 
Pijnacker wel 6 graden. Op een balkon aan het Wijkpark Transvaal was het in 
de halve schaduw 41 graden. Dat was 26 juli 2019. 
 

 Foto: juli 2013 Wijkpark Transvaal 

 
 
Juist met deze hete dagen missen de kinderen het heel erg dat de watertafels, die langs de 
stadsboerderij staan, buiten werking zijn, deze doen het weer eens niet. Er is ook maar  
1 Hopjesplein waar vorig jaar een waterpomp is geplaatst, het Joubertplantsoen. De andere 
5 Hopjespleinen in Transvaal hebben geen waterpompen of andere watervoorzieningen. Met 
deze klimaatsveranderingen zou je denken dat er water ter beschikking zou moeten zijn op 
pleinen waar kinderen spelen. De watertafels brachten een hoop speelplezier voor de jeugd 
en de vogeltjes. Geen drinkwater natuurlijk maar wel veel waterplezier. Helaas heeft de 
Gemeente Den Haag geen geld om deze waterbanken te laten repareren. Vandaar dat ik nu 
een oproep doe aan iedereen die dit leest……  
 

 
IN TRANSVAAL IS HET CODE DONKERROOD, WIE HELPT MEE 

OM DE WATERBANKEN WEER TE LATEN STROMEN? 
 



Terug naar het verslag: Voor de 65+ en de 85+ 
vrijwilligers, hadden we een tent neergezet zodat 
ze toch aanwezig konden zijn en hierdoor de 
kinderen toch konden spelen. Hier bij de bandjes 
zaten Riek 80 jaar en Wim 65+, Riek doet de 
verkoop en Wim doet de bandjes bij de kinderen 
om hun arm.  

 
De limonade bij Wil 80jr. en bij Ria 63+, 
liep het als een trein, ook bij de waterkraan 
van de Hopjes konden de kinderen terecht 
om veel te drinken.  

 
Onze oudste vrijwilligster is Nel van der Leden en 
zij is op 18 juli, 87 jaar geworden. Nel is bij de 
kinderen heel populair want zij staat bij de 
sjoelbak. Dat is voor de kinderen vaak een 
rustpunt, even gezellig een praatje maken. 
Kunnen de kinderen haar niet verstaan dan 
probeert ze het in het Duits of Engels. Het sjoelen 
is gewoon een feestje met Nel. Want zij  
maakt het spannend door er ook een wedstrijdje 
van te maken om steeds de punten te tellen.  
Hopelijk blijft Nel ons nog heel lang helpen.  

 
Voor onze Hopjesmedewerkers en 
vrijwilligers was het ook een hele klus met 
dit warme weer. Ook voor onze partners, 
alleen maar veel waardering voor iedereen. 
Dank jullie wel allemaal. Top dat jullie het 
de hele dag hebben volgehouden. 
De kinderen, ja die hadden het warm, maar 
gelukkig hebben ze het ook enorm naar 

hun zin gehad en daar doen wij het allemaal 
voor. Volgende week woensdag, 31 juli hebben 
we onze 2de Vakantieactiviteit met hopelijk wat 
normaler weer. 
We zijn natuurlijk ook op alle pleinen open, zie 
hiervoor de openingstijden op onze website. 
 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal. 
info@haagsehopjes.nl 
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