
 
 

Haagse Hopjes medewerkers in 2017 
 

In 2017 zijn het Anna 
Blamanplein en het 
Joubertplantsoen 
gerenoveerd. Hierdoor 
hebben we de collega’s 
van die pleinen bij de 
andere Hopjespleinen 
moeten onderbrengen. 
Hierdoor konden de 
inventarisatie en het 
opknappen van materiaal 
eens heel goed aandacht 
krijgen. Maar uiteraard ook 
om de Hopjes waar het 
hele jaar door hard in 
gewerkt wordt eens op te knappen, denk daarbij aan schilderwerk en de grote 
schoonmaak. We hebben zoals u al eerder kon lezen voor de komende tijd extra handen 

beschikbaar gekregen. Dit zijn de 
omgestipte banen, vrijwilligere 
medewerkers die nu tijdelijk een 
betaalde baan hebben bij de Hopjes. 
Hoewel ze meerdere opleidingen 
krijgen en wij er natuurlijk harstikke 
blij mee zijn, zullen ze over enkele 
jaren doorstromen naar andere 
banen waarna wij onze vrijwilligers 
kwijt zullen raken! Maar voor nu is 
ons team goed versterkt en zijn er 12 
mannen en vrouwen beschikbaar 
voor de dagelijkse speelgoed uitleen 
en al onze komende evenementen!  
 

Met al onze verbouwde pleinen kunnen we van het voorjaar weer fris en fruitig en met een 
breed team aan de slag! Er zijn in de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar extra taken 
bijgekomen voor de Hopjes medewerkers en dit moest met steeds minder mankracht 
gebeuren. Nu met de extra handen gaan we beginnen met de projecten waar we al eerder 
mee wilden beginnen, zoals bijvoorbeeld kleine sportactiviteiten en toernooitjes. De 
medewerkers gaan elke week aan de slag met nieuwe sporten die ze van een erkende 
sportdocent zullen krijgen waarna ze hopelijk allemaal zelfstandig sportworkshops met 
eigen materiaal zullen kunnen opzetten. 
 



Naast de extra sport die de medewerkers 
gaan geven, is er dan ook meer tijd over 
om het materiaal goed op orde te 
houden. Verder kan het hele 
pasjessysteem weer eens goed 
uitgezocht en gedocumenteerd worden. 
Daarnaast is er met 2 mensen op een 
Hopje meer tijd om ook aandacht te 
besteden aan hóé de kinderen spelen in 
plaats van enkel dát ze spelen. Dit maakt 
volgens ons een erg groot verschil. Als 
iemand alleen staat zal hij of zij vanaf de 
zijlijn enkel kunnen zeggen wat de 
kinderen allemaal niet mogen doen! Als 
er tijd en ruimte is om met de kinderen te spelen zal er ook uitgelegd kunnen worden wat 
ze allemaal wel kunnen en mogen proberen. Deze aandacht en motivatie zal voor vele 
kinderen van groot belang zijn.  
 

De nieuwe mensen zullen gaan 
assisteren op het 
Joubertplantsoen, Kaapseplein, 
Wijkpark en Stellenboschplein. 
Tevens zullen zij ook ingezet 
worden voor reparaties bij de 
verschillende Hopjes en het 
assisteren waar nodig. Zieken 
en vakantiegangers kunnen nu 
goed vervangen worden door 
deze STiPpers. Ook dit is met 
de extra meesters en juffen 
opgelost! 
 
Uiteraard wordt er gedurende 
het jaar ook nog goed overlegd 

tussen de meester, juffen en bestuur. Dit zodat alle neuzen dezelfde kant op staan en we 
eenduidige regels hebben waar alle kinderen zich aan dienen te houden! Verder wordt er 
uiteraard overlegd wat er nog meer verbeterd kan worden en zo gaan enkele van de 
medewerkers ook op computercursus zodat ze in de toekomst ook kunnen helpen bij de 
administratieve kant van de Hopjes. Het gaat dus goed vooruit en wij hebben allemaal zin 
in 2018!  


