
 

Wijkpark Transvaal het jaar heen 
2017 

 
Als drukste en grootste plein van alle Hopjes is het Hopje op het Wijkpark Transvaal. Dit Hopje is 
ook het middelpunt van de wijk. Het Hopje op het Wijkpark Transvaal is dan ook gedurende het 
hele jaar open en zeer drukbezocht. Op het wijkpark zijn altijd mensen aanwezig. Of het zijn de 
jongeren die aan het sporten zijn, of de ouderen voor een gezellig onderonsje. Er is in ieder geval 
altijd wat te beleven op het levendige Wijkpark Transvaal.  
 
De Stichting Haagse Hopjes Transvaal heeft gedurende het hele jaar op doordeweekse dagen de 
speelgoed uitleen waar kinderen in ruil voor goed gedrag en met een pasje, gratis speelgoed 
kunnen lenen. Het is hier over het algemeen erg druk en hierdoor 
zijn wij blij dat we naast onze vaste medewerker altijd voldoende 
vrijwilligers hebben die zich willen inzetten. Hierdoor kan het Hopje 
gedurende het hele jaar open zijn. In de grote vakantie zijn onze 
vaste werknemers met hun kinderen op vakantie en komen er 
studenten van de Halo (Haagse Academie Lichamelijk Opvoeding) 
om het gat gedurende de drukke periode op te vangen. 
 
We hebben dit jaar op het Wijkpark Transvaal veel sportieve 
dagen en gezellige Familiedagen georganiseerd. Dit alles naast de 
vakantieactiviteiten die we elke woensdag in de vakantie hadden. 

Met als topdag uiteraard ons jaarlijks terugkerende 
Koningsdag. Op deze dag hebben wij dit jaar het ook de 
primeur van het Grootste Luchtkussen ter wereld. Het nieuwe 
kussen van Set in Motion van 20 bij 50 meter groot is qua 
oppervlakte de grootste ter wereld. Dit was met een heuse 
Efteling rij ook een daverend succes! 
 
Ook beheren wij op het Wijkpark Transvaal een toilet waar de 
kinderen en ouders tijdens het spelen en de activiteiten 
gebruik van kunnen maken. Deze heeft dit jaar een nodige 

opknapbeurt gekregen, omdat men door de vloer 
dreigde te zakken, nu kan hij weer meerdere jaren 
mee. Hoewel we dit wellicht niet zouden moeten 
willen, gezien de manier waarop het toilet niet erg 
dankbaar wordt gebruikt maar eerder wordt misbruikt 
door vele bezoekers. 
 
Maar al met al is het Wijkpark Transvaal weer erg 
drukbezocht en is er optimaal gebruik gemaakt van de 
faciliteiten! Volgend jaar hebben wij weer het hele jaar 
door speelgoed uitleen, Koningsdag, een grote 
sportdag en uiteraard de vakantieactiviteiten! 


