
 

 

 

 
5de Sport- en Spelmiddag op het Kaapseplein 15 juli 2020 

 
Alweer de 5de Sport- en Spelmiddag. Dan hebben we volgende week alweer 
de vakantieactiviteiten op het Wijkpark Transvaal, iedere woensdag een. 
Iedereen moet zich wel aan de 
Coronaregels houden. 
 
Maar deze laatste Sport- en Spelmiddag 
zit er alweer op en deze is net als de 
andere dagen, perfect verlopen. Nog een 
sport- en spelmiddag op het 
Kaapseplein? Vroegen de kinderen, ja 
omdat de ouders het plein zo’n beetje 
hadden overgenomen om er vervolgens 
een vuilnisbelt van te maken. Iedere dat 
ligt dit plein vol met glas, blikjes, pitjes 
van zonnebloemen, bakjes van eten en 
ga zo maar door. Geen plek meer voor kinderen, ook hun kinderen, om te 
spelen. Dus hebben wij, de Stichting Haagse Hopjes Transvaal, het plein 
weer een beetje terug veroverd voor de kinderen en jongeren, die er ook 
gretig weer gebruik van maken.  

Je zou zeggen: “Dat mag toch 
niet, al die troep op de straat 
en pleinen gooien”, nee dat 
mag inderdaad niet. Na 
jarenlang waarschuwen, 
praten, acties en ga zo maar 
door, is het eens tijd om te 
HANDHAVEN. Nou en dat 
gebeurt dus niet.  

 
Maar goed, het plein weer schoonmaken en 
alles neerzetten voor onze 5de Sport en 
Spelmiddag voor de kids. Maar voordat je door 
de hekken kon moesten de kinderen eerst hun 
handen wassen bij Wil, eigenlijk het 
limonadevrouwtje. 
 
Maar eerst was er iets te vieren.  



 

 

 
 

 
Geheel tot mijn verbazing werd 
mijn verjaardag gevierd, met 
bloemen en ene prachtige, 
heerlijke taart. Natuurlijk werd er 
niet gezoend en het “lang zal ze 
leven”, werd op  
1,5 meter ook nog een heel 
zachtjes gezongen. Ik was echt 
enorm onder de indruk, en 
bedank mijn partners Jeroen en 
Ben ook heel erg, wat een 
verrassing was dat.  

Iedereen heel hartelijk bedankt. 
 
Na het gebak begon het feest 
natuurlijk voor de 
kinderen/jongeren. Net als de 
andere keren hebben we ook deze 
keer weer de ouders buiten de 
hekken gehouden. Helaas, het is 
niet anders, wij willen graag de 
activiteiten en spellen heel veilig 
houden voor de kinderen, maar 
zeker ook voor onze mensen die 
bij de activiteiten staan vinden wij 
dit enorm belangrijk. Dus geen ouders deze keer, Hopelijk kan het weer na 

de Corona, als er een “NA” 
is. 
 
De meeste ouders hebben 
hier wel begrip voor. We 
hebben een plekje waar de 
ouders met de allerkleinste 
terecht kunnen, mits ze de 
1,5 m in acht nemen en dat 
is nou namelijk zo moeilijk 
hier in de wijk. 
 

 



 

 

 
 
Er was weer van alles te doen, veel springen, fietsen, stunts uithalen met de 
stepjes, klimmen en ga zo maar door. Een ding is zeker, veel kinderen blijven 
in Nederland en blijven onze activiteiten en spellen volgen. 
 
Gelukkig gaan onze mensen ook niet op vakantie, daardoor kunnen wij, met 
hulp van een paar andere mensen, vier pleinen openhouden. 
 
Dat zijn: Het Wijkpark Transvaal 
  Het Kaapseplein, ook in de weekenden. 
  Het Anna Blamanplein 
  Het Joubertplantsoen. 
 
Wij zijn open van 1 uur tot 7 uur:. 
 
Er zijn voor iedereen iedere woensdag op het Wijkpark Transvaal  
6 Vakantieactiviteiten, deze beginnen om 2 uur tot 6 uur. 
 
En ouders, u bent welkom maar wel achter de hekken. En houdt u zich aan 
de 1,5 meter? Er hangen vuilnisbakken waar u de troep in kwijt kunt! 
 
Een hele fijne vakantie in de eigen wijk. 
Namens de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
Joke van den Boomen en Jeroen en Ben en alle medewerkers. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hé, deze mensen staan niet op 1,5 meter afstand! Ja dat klopt, maar zij slapen ook naast elkaar 
en dan mag het. Vandaar dat er andere mensen bij de limonade staan. In plaats van  
Wil, het limonadevrouwtje. 


