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De kinderen rondom het Stellenboschplein hadden 
dit jaar weer erg veel geluk! De Haagse Hopjes had 
namelijk dit jaar twee vrijwilligers gevonden die, 
mits het niet regende, op de dinsdag en donderdag 
met de Hopmobiel naar het Stellenboschplein 
wilden rijden. Wat een geluk dus dat we dit jaar 
zo’n lange, hete en droge zomer hadden! 
Een grote groep kinderen stond dan al springend 
en juichend de Hopmobiel  binnen te halen; zelfs 
nog gevaarlijk vóór de Hopmobiel uit. Als die dan 
eindelijk geparkeerd stond, werden de deuren 
geopend en konden de kinderen hier kiezen uit een 
uitgebreid aanbod aan speelgoed. 
 
Op het Stellenboschplein zijn de Hopjes super populair. Dit komt waarschijnlijk door de 
verrassingsfactor van de Hopmobiel. Het is geen vast Hopje en het is vaak dus maar de 
vraag of hij komt. Zelfs als de meesters al hadden gemeld dat ze op een bepaalde dag 
terug zouden komen waren de kinderen alsnog blij en verrast!  

 
Dan is het ook nog eens superleuk omdat de 
meesters bijna constant zelf mee aan het spelen 
zijn. Dit is het leuke aan gymmeesters, ze vinden 
zelf alles leuk om te doen als het maar bewegelijk 
is. Zo staan ze samen op de waveboards, doen ze 
mee met een potje voetbal en zijn ze ook in voor 
een potje tennis. Maar….. het allerleukste vinden 
de kinderen de megabox van Jantje Beton. Deze 
box zit vol met circusartikelen zoals chinese 
bordjes, jongleerballetjes en diabolo’s. Hoewel het 
niet altijd even goed gaat met de trucs blijven de 

kinderen hier hard op oefenen! 
 
De Hopmobiel staat hier op de dinsdag en de donderdag omdat er dan geen Haagse 
Markt is waardoor de wijk niet helemaal vol gepropt is met autos en vrachtwagens. 
Hierdoor waarschijnlijk ook gaan veel mensen op deze dagen naar de Lidl. Ná de 
boodschappen blijven ze vaak hangen zodat de kinderen nog even kunnen spelen. En zo 
is het plein lekker gevuld en gebeurt er van alles. Dit zorg er ook nog eens voor dat het op 
de pleinen rondom het Stellenboschplein iets rustiger is.  
 
 
 
 
 


