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Nieuw plein 
Na ruim een half jaar hard werken, gelukkig 
gedurende de wintermaanden, is het gehele 
Joubertplantsoen opgeknapt. Het Hopje is in zijn 
geheel verplaatst naar de overkant van het plein 
waar het nu lekker in het zonnetje staat. Er is een 
geheel nieuwe sportvloer aangelegd voor het spelen 
van hockey, basketbal en andere sporten. Ook de 
voetbalkooi is onder handen genomen en heeft nu 
een hele mooie kunstgrasmat. Allemaal hele fijne 
veranderingen aan een van de gezelligste pleinen 
van Den Haag. De mogelijkheid om hier in een veilige omgeving te spelen en te sporten is nu 
nog groter! 
 

Officiële opening 
Om het plein officieel te openen waren 
Burgemeester Pauliene Krikke samen met 
Wethouder Rabin Baldewsingh naar de wijk 
Transvaal gekomen. Allereerst zijn zij door onze 
voorzitter Joke van de Boomen van harte 
welkom geheten en heeft zij een speech 
gehouden waarin zij alle betrokkenen bedankt 
voor hun inzet. Er was een werkgroep 
bestaande uit een 30-tal buurtbewoners onder 
leiding van Coskun Yilmaz en Jasper den 

Heijer. Deze werkgroep heeft vooral bedacht dat het plein groener moest, in een wijk met al 
te weinig groen. Hiervoor heeft Coskun 2 jaar erg gewerkt om bij de gemeente draagvlak te 
creëren. Dit heeft hij uiteindelijk voor elkaar gekregen. Hierdoor kon de architect een nieuw 
plein maken zoals de buurt, en ook de Hopjes, het graag zag. 
 
Na deze speech en de nog enkele enthousiaste woorden 
van de burgemeester over het mooie plein en het mooie 
‘Hopjesweer’ verplaatste dit gezelschap zich naar de 
Skatebaan van Skateland waar de officiële opening 
plaatvond. Hier werd door Wethouder Baldewsingh nog 
een praatje gehouden over het belang van sport in deze 
wijk en zijn enthousiasme om iedereen in Den Haag aan 
het sporten te krijgen. Dit sluit uiteraard geheel aan bij de 
visie van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. 
 
 
 



 

 

 
 
Toen werd uiteindelijk het startsein gegeven voor de officiële opening van het plein. Dit 
deden Burgemeester Krikke en Wethouder Baldewsingh gezamenlijk door synchroon op een 
sportfluitje te fluiten. Dit omdat het gebruik van een officieel startpistool niet past bij de Wijk 
Transvaal. Met het fluitsignaal gaven ze direct het teken voor de jongens van Skateland om 
de show die ze hiervoor hadden voorbereid te starten.  
 
Activiteiten 
Om de opening van het plein te vieren moest er natuurlijk 
een grote activiteit worden voorbereid. Dit was voor de 
omwonende maar vooral de kinderen die van het nieuwe 
plein gebruik gaan maken. Uiteraard worden dit soort 
activiteiten georganiseerd door de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal. Gelukkig was er ook nog hulp vanuit 
verschillende andere instanties. Zo heeft WBS-
evenementen de materialen geleverd en opgezet. Ook 
was Buurthuis Bario aanwezig met een grote groep 
enthousiaste knutselaars onder andere windegongen in 
elkaar zetten en versierden. Ook hebben zij samen met de 
jongens van Streetsport, die op dit nieuwe plein aan de 
slag gaan, de voetbalkooi ingewijd met een sportief voetbaltoernooi.  
 

Dan was ook Stichting Skateland ook nog aanwezig 
met een showgroep uit verschillende disciplines maar 
allemaal uit de Nederlandse of Wereldtop. Deze 
jongens gaven een erg mooie show weg ter opening 
van het plein. Gedurende de rest van de activiteit 
hebben zij met de aanwezige jongeren geoefend op 
het BMX-parcours om de basis hiervan te oefenen. 
Dit is altijd een erg geslaagde activiteit bij de 
kinderen. Hierdoor zullen we de jongens van 
Skateland dit jaar nog wel vaker zien. 
 

Uiteraard waren er ook de vaste activiteiten van de Haagse Hopjes. Zo werd er geschminkt, 
limonade gedronken, waren er vele kraamactiviteiten, luchtkussens en kon er worden 
geslacklined. Kortom een actief, sportief en multiculturele middag met Hopjesweer op het 
vernieuwde Joubertplantsoen. Hoewel er even gekeken moest worden hoe dit op het nieuwe 
plein ging passen heeft alles een plaatsje gekregen op dit geslaagde feestje. 
 
Wij willen iedereen die heeft geholpen bij het 
realiseren van het nieuwe Joubertplantsoen 
hartstikke bedanken voor hun inzet. Wij gaan 
proberen het plein zo veilig en schoon mogelijk te 
houden. Wij hopen dat de buurt en de andere 
organisaties ons hierbij gaan helpen. Zo kunnen we 
hopelijk weer een groot aantal jaren genieten van dit 
mooi groene plein! 
 


