
 

 

 
Verslag van de Herfstvakantieactiviteit  
20 oktober 2021 op het Wijkpark Transvaal 
 
Storm, regen, onweer, windvlagen en zelfs hagel werd er 
voorspeld.  Natuurlijk houden wij rekening met alle soorten 
van onheil. Dus alles werd heel, heel goed vastgemaakt 
zodat niets de lucht in kon vliegen. Een noodplan werd 
besproken zodat de kinderen, indien nodig, veilig het plein 
konden verlaten. Maar gelukkig, is dit alles niet nodig 
geweest. Ja er was wel wat wind, soms heel stevig, maar 
alles bleef netjes op zijn plaats. En de regen viel ook wel 
mee. Door deze weersvoorspellingen werd het wel minder 
druk dan andere Herfstvakantieactiviteiten, maar de 
kinderen en ouders die er waren hadden het wel erg naar 
hun zin.  
 

Nog meer reden om het naar je zin te hebben was 
de traktatie die wij bedacht hadden. In plaats van 
recepties en versieringen hebben wij de kinderen 
getrakteerd op heerlijke vers gemaakte poffertjes. 
Dit allemaal om er nog even aan te denken dat de 
Haagse Hopjes 25 jaar bestaan dit jaar. Te beginnen 
met het Hopje op het Kaapseplein die daar op 8 mei 
1996 is neergezet en die toen met drie 
medewerkers (de Melkertbanen), in gebruik werd 
genomen. De rest staat in de geschiedenis van de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal.  

 
Onze bijna oudste vrijwilliger, Alex Ebing is al heel lang bij 
de Hopjes actief, Alex wordt 85 jaar en daar gaan we 
zeker nog aandacht aan besteden. Nog zo’n oude 
vrijwilligster is Nel van der Leden. 
Wij hebben Nel in deze periode niet gevraagd vanwege 
de Corona. Hopelijk is zij volgend jaar weer van de partij. 
We hopen het van harte. 
 
Toch willen wij alle vrijwilligers en medewerkers die met 
onze activiteiten in Coronatijd hebben meegedaan 
hartelijk bedanken. U was er maar weer altijd, ongeacht welk plein en ongeacht of het lekker weer 
was of niet. Wij bedanken onze medewerkers en partners ook voor hun inzet, er zal nog zeker een 
gezellig samenzijn georganiseerd worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Nu moeten jullie niet denken dat wij sluiten tot april 
volgend jaar. Wij gaan gewoon door met het uitlenen van 
speelgoed op al onze pleinen. Let goed op de tijden, die 
verschillen nog wel eens in het najaar/winter, we gaan niet 
in het donker spelen.  

 
 
 
 
 
Wat ons vooral opviel was de vrachtwagen van 
Skateland Rotterdam, deze was fel beschilderd met 
van alles en nog wat, heel kleurrijk, dat wel, kleur 
straalt altijd vrolijkheid uit. Toch kon ik niet de mooie 
sport van Skateland terugvinden in al het moois wat 
er wel op stond. Misschien de volgende keer? 

 
Veel sporten waren weer vertegenwoordigd, zoals hockey,  
stunsteppen, basketbal en het gladiatorenspel. Voor de 
kleintjes nog een keer het poppentheater en wat 
luchtkussens. En zeker niet vergeten Wim, Janny en Wil 
bij de limonade en Abdoel en Lies bij de koffie/thee kar. 
Op deze manier wordt iedereen gewaardeerd en toch wel 
een beetje verwend, maar dat mag ook wel. 
Al met al een zeer geslaagde Herfstvakantieactiviteit. Met 
als verrassing dat de heer Hassen el Houari, van de 
gemeente Den Haag en de nieuwe wethouder, Arjen 
Kapteijns, een spoedbezoekje bracht, net op het moment dat het toch nog ging regenen. Hij beloofde 
terug te komen en daar houden wij hem aan.  
 
En wij gaan alle spullen van alle activiteiten schoonmaken en mooi inpakken, zodat ze volgend jaar 
weer kunnen staan op het Joubertplantsoen tijdens ons Internationaal Kinderfeest aldaar op  
13 april 2022.  
We zien iedereen graag terug op alle pleinen. De uitleen gaat altijd door.  
 
    
 
 
 
   

 
 
 
 

 

https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/college-van-burgemeester-en-wethouders/wethouder-arjen-kapteijns.htm
https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/college-van-burgemeester-en-wethouders/wethouder-arjen-kapteijns.htm

