
  

7de Sport- en Spelmiddag Viljoenpleintje 
8 september 2021 
 
We hebben weer een primeur bij de Haagse Hopjes! Het is voor de eerste keer dat we een echte 
Sport- en Spelmiddag hadden op het Viljoenpleintje. Op dit plein zijn wij de afgelopen jaren vaker 
langs geweest met de Hopmobiel. De kinderen gingen er dan ook vanuit dat enkel de Hopmobiel 
zou komen op deze dag. De moeders uit de buurt hadden ook niet verteld we met véél meer 
zouden komen. Zo was het één grote verrassing voor de kinderen toen ze uit school kwamen en 
alle springkussens etc. zagen! 
 
Het Viljoenpleintje ligt naast de Kessler Stichting. 
Hierdoor vinden de -drugsgebruikende- daklozen 
makkelijk hun weg naar dit ‘verstopte’ pleintje. 
Uiteraard vinden de buurtbewoners het geen fijn idee 
dat op de plek waar hun kinderen spelen, ook talloze 
gebruikers gebruiken. We hebben met hulp van enkele 
gemeentewerkers het hele plein schoongeveegd en 
ook de gebruikende bezoekers gevraagd het park te 
verlaten. Ze hebben hier direct gehoor aan gegeven 
maar het blijft een ongelukkige mix: spelende kinderen 
en gebruikende volwassenen. Het is dan ook de 
bedoeling van de Hopjes om hier regelmatig te blijven 
komen zodat dit plein alleen voor de kinderen en 
buurtbewoners toegankelijk blijft! 

 
Op de dag zelf hadden we een aantal van onze eigen 
springkussens “van stal gehaald” en verschillende 
sportactiviteiten neergezet. Met het ballon luchtkussen, 
het appeltje voor minder valide kinderen, de kids 
playground voor de allerkleinste, de hindernisbaan voor 
de sportiefste en de gladiatoren voor de echte duels 
hadden we een mooi aanbod aan springactiviteiten. 
Daarnaast hadden we ons altijd sportieve pylonnenrace 
staan en konden de kinderen bij meester Ben hun 
stuntstep skills testen. Tot slot werd het geheel 
opgevrolijkt door Clifton van de Workshopgigant die 
zoals altijd op onze activiteiten verschijnt om te dansen 
met de kinderen.  

 
Ook was ons vaste ‘limonade duo’, Wim en Janny 
aanwezig voor een verfrissend drankje. 
Kortom het “feestje” op dit ‘nieuwe’ hopjesplein was 
zeer geslaagd. Ook al was er minder ruimte dan op 
veel van onze andere pleinen, er was ruimte 
genoeg voor een aangepaste Sport- en 
Spelmiddag! 
 
Wij hopen jullie op de Herfstvakantieactiviteit weer 
te zien! 

‘LimonadeWim’ en Wijkambassadeur Rahana 


