
 

 

 

 
Heropening Haagse Hopjes pleinen 
 
19 mei 2020 
 
De Stichting Haagse Hopjes Transvaal was alweer rustig begonnen op het Joubertplantsoen en het 
Kaapseplein. Dit is heel erg goed verlopen, mede dankzij de hulp van de jongens van Hofstad 
beveiliging. Deze 2 pleinen waren sinds 27 april alweer open voor kinderen, waarbij de ouders zoveel 
mogelijk geweerd worden. Dit voor de veiligheid van ons personeel en de andere mensen op en 
rondom de pleinen. Omdat dit allemaal zo goed verlopen is hebben wij veel vertrouwen gekregen 
voor de komende tijd en de andere pleinen. 
 

Extra werk 
Op 18 mei 2020 was het dan zover, enkele andere Hopjes 
konden ook open. Nu hebben wij in totaal 4 pleinen waar weer 
gespeeld en gesport mag worden. Dit zijn: het Kaapseplein, het 
Joubertplantsoen, het Wijkpark Transvaal en het Anna 
Blamanplein. De andere pleinen zullen voorlopig nog niet 
opengaan. Dit omdat de pleinen momenteel iets beter bemand 
moeten zijn omdat er zoals iedereen kan begrijpen meer te doen 
is. Al het speelgoed en sportmateriaal moet worden gereinigd na 
gebruik. Er moeten handenwasplaatsen worden gecreëerd voor 
de kinderen en er moet nóg meer dan anders gelet worden op de 
kinderen en de afstand die zij ten opzichte van de andere mensen 
houden. Onderbezetting is dus de reden dat we nog niet alle 
pleinen open kunnen doen. 
 

Anderhalve meter maatschappij 
Wel zijn we erg goed voorbereid en doen wij alles volgens de 
richtlijnen van het RIVM. Er zijn waarschuwingsborden geplaats 
en duidelijke markeringen dat er afstand gehouden dient te 

worden. Rondom de Hopjes hebben wij cirkels geplaatst. Mohamed El Kadir heeft hiervoor een mal 
laten maken en krijtverf bij ons afgeleverd. Hiermee konden wij rondom de Hopjes cirkels creëren 
voor de kinderen, deze cirkels staan 1,5 meter bij elkaar vandaan. Zo wordt heel inzichtelijk gemaakt 
voor de kinderen hoe groot de afstand dient te zijn.  
 

Schoonmaken 
Er moet natuurlijk ook veel meer gelet worden op 
de hygiëne. Al het materiaal dient na gebruik weer 
te worden gereinigd. Bij deze schoonmaak van de 
materialen helpen de kinderen met veel plezier. 
Zelfs de vaste speelmaterialen zijn door hen op de 
meeste pleinen onder handen genomen. Zo 
merken wij dat het belang hiervan gelukkig is 
doorgedrongen tot de kinderen en de mensen in 
Transvaal. Het feit dat er veel rekening met Corona 
wordt gehouden geeft ons een goed gevoel voor de  
komende tijd. Hoewel het natuurlijk nog wel ‘anders’   Jeroen druk bezig met het maken van cirkels. 

zal gaan dan normaal zijn wij blij dat het begin  
positief is! De mondkapjes, handschoenen, schoonmaakmiddelen en afstand zullen nog wel even 
wennen zijn maar voor de komende tijd is dit het ‘nieuwe normaal’. 



 

 

 
 
 
 
 

Sporten en spelen 
Ook de manier van sporten en spelen is door de 
Corona aangepast. Zo kunnen wij natuurlijk geen 
contactsporten zoals judo en freerunnen (denk aan 
vangen) meer doen. Ook alles uitlenen en na 20 
minuten ruilen is momenteel van de tafel. Kinderen 
mogen met één stuk speelgoed of sportmateriaal 
spelen om dit nadat ze hier klaar mee zijn weer schoon 
te maken voor de volgende gebruikers. Sommige 
sportieve activiteiten gaan juist wel weer goed en 
worden door ons vaker aangeboden. Zo kunnen de 
kinderen erg goed op afstand van elkaar longboarden, 
slacklinen of bijv. hockeyen. Dit wordt dan ook extra 
aangeboden deze tijd. Vooral het longboarden is erg 
populair en wordt met onze nieuwe schansen nóg uitdagender waardoor er massaal kinderen op het 
longboard staan! 
 

Jongeren boven de 12 jaar 
Naast het feit dat het fijn is voor de kinderen dat ze met dit lekkere weer ergens terecht kunnen, 
merken wij dat de jongeren (boven de 12 jaar) hier ook behoefte aan hebben. Hier is echter nog veel 
onduidelijk over maar wij zouden graag zien dat deze jongeren ook weer op de pleinen verwelkomd 
worden zodat er gesport kan worden. Dit zal nog meer haken en ogen met zich meebrengen omdat 
zij wél 1,5 meter tot elkaar moeten bewaren. Hoe we hier mee verder gaan hangt van de besluiten 
van de Gemeente Den Haag af. Dit is dus nog even afwachten, net zoals over het besluit van onze 
activiteiten.  
 
Wij zijn er in ieder geval klaar voor!  

 


