
 
Wokken met de Hopjes… 
11 november 2019 

 
Maandag de elfde van de elfde, ofwel om precies te zijn,  
11 november 2019 werd weer de inmiddels traditionele, Wok 
gehouden. Voor alle medewerkers en vrijwilligers van de 
Haagse Hopjes organiseert voorzitter Joke van den Boomen 
jaarlijks een etentje: omdat het leuk is om elkaar eens in een 
andere setting te zien, omdat het eten er heerlijk is en omdat je 

zelf kunt kiezen wat je 
wilt eten en wilt laten 
klaarmaken, wokken, 
grillen, kant-en-klaar, 
vlees, vis, kip, 
vegetarisch, en alles 
halal… noem het maar 
en het is er. 
Traditiegetrouw bij De Gouden Wok in het 
Zuiderpark. Om de kosten zoveel mogelijk redelijk te 
houden op de maandagavond omdat dat de meest 
voordelige dag is. Ja… we letten zeker bij de 

Haagse Hopjes, juist ook op de kleintjes want met 
ruim 63 personen die avond loont dat beslist. 
We verzamelen in de grote ontvangstruimte, 
gezellig rond de open haard. Vanaf half zes 
druppelen de mensen binnen. Ze melden zich bij 
Joke en zij vinkt de aanwezigen af op de lijst. 
Leuk om te melden is, dat van de 63 aanwezige 
medewerkers, er ca. 16 65+ser zijn, waarvan de 
oudste 86 jaar is. De één na oudste, 83 jaar… En 
allemaal zijn het hele actieve mensen op wie de 
Hopjes altijd kunnen bouwen. We zijn reuzetrots 
op ze en blij dat ze bij de Haagse Hopjes 
vrijwilliger zijn. 
Wanneer iedereen zich heeft gemeld, is het 
moment aangebroken waarop we allemaal naar binnen kunnen. Het heeft wel wat voeten in 
de aarde voordat iedereen zijn/haar plekje heeft gevonden maar éénmaal gezeten valt pas 
goed op hoe groot de groep eigenlijk is… Allemaal Hopjesmedewerkers (dat had voorzitter 
Joke van den Boomen zich 23 jaar geleden toch ook niet kunnen voorstellen toen de eerste 

Haagse Hopjescontainer werd geopend)! Aan de 
tafels zijn intussen hele gezellige gesprekken 
gaande. Het is inderdaad erg leuk om elkaar eens 
‘anders’ te spreken. Maar dan toch opeens, is er een 
run naar het eten. Iedereen voelt z’n maag. Dus 
grote drukte bij de grill, de wok, het kant-en-klaar, de 
salades en de soepen… Er is zoveel keus. Het is 
heel moeilijk om te kiezen, je kunt zelfs met je toetje 
beginnen bij wijze van spreken… 
 
Wanneer iedereen zich weer de buik heeft rond 
gegeten en de liefhebbers hun koffie als toe-toetje 

hebben gehad, wordt het langzamerhand tijd om weer op huis aan te gaan. Het was weer 
erg lekker allemaal en supergezellig.  
Dankjewel Haagse Hopjes!  


