
Verslag van 10 jaar Haagse Hopjes in Transvaal gehouden op

2 september 2006 op het Wijkpark Transvaal

10 jaar Haagse Hopjes … …

… en volgens mij minstens 10 weken
voorbereiding om dat met een welverdiend feest
te vieren.
En wat waren er veel kinderen zeg. Want dat is
waar het bij de Hopjes om draait. Kinderen.
Ik durf geen schatting te geven maar het waren
er zéker honderden en dan dicht bij de duizend.
Niets was te veel deze dag. Natuurlijk begonnen
de kinderen met het ophalen van de bekende
“strippenkaart”. Een erg lange deze keer. Maar
er was dan ook zó ontzettend veel te doen. Een
dagtaak voor de kids bijna. De welbekende
Oudhollandse spelletjes, heel veel
springkussens, panna-voetbal, zweefmolen,
klimmuur. Té veel om op te noemen. De kinderen vermaakten zich prima. De allerkleinsten

vergaapten zich aan een (nep)-kameel
inclusief berijder en begeleider. Is íe écht? Of
misschien toch niet? Heerlijk om te zien.
Drie potsierlijke clowns die allerlei rare
fratsen uithaalden lieten sommige kids met
open mond en starend achter.

Voor het officiële gedeelte was
beschermheer en burgemeester van onze
stad Dhr. Deetman aanwezig om vooral veel
bedankjes in ontvangst te nemen van Joke
van den Boomen, de drijvende kracht achter
de Hopjes. Maar in de toespraak van Joke
werden ook Annie en Frans niet vergeten.
Beiden bestuursleden sinds 1997. Alle
vrijwilligers werden bedankt voor hun

bijdrage. Joke zou Joke niet zijn als ze Dhr. Deetman niet zou vragen of ze óók in de toekomst een
beroep op hem mocht doen.  “Al heeft U al
zo veel voor de Hopjes gedaan”. Daar ging
de beschermheer graag mee akkoord.
Na 10 jaar Haagse Hopjes ga ik een
gedurfde voorspelling doen. Ik denk
namelijk dat we sommige “Hopjes-Kinderen”
over niet al te lange tijd als vrijwilliger bij de
Hopjes containers zullen zien werken.
Waarom?
Omdat juist zij als geen ander weten hoe
belangrijk de Hopjes zijn.

Geschreven door Kimm.



Dit is het stukje dat Kimm op de website
Transvaalkwartier had gezet en ik vond het eigenlijk wel

leuk om mee te beginnen. Ja, het was een geweldige dag
met heel veel leuke en spannende activiteiten.

Er waren een aantal workshops, zoals Djembé. De Djembés werden bij
het feest van de Paardenberg weggehaald om ze snel bij ons neer te

zetten. Kinderen en jongeren konden linnentasjes schilderen, deze activiteit
was ook in een tent en werd begeleid door de dames van het Vrouwenwerk

Boerenplein, geweldig. Er was een
laag podium met afwisselend
streetdance en breakdance.
Burgemeester Deetman deed de
aftrap in het luchtkussen met de
speedcheck. En dat ging goed.
Dit luchtkussen hebben we kunnen
aanschaffen dankzij de collecte die
gehouden werd tijdens de
doopplechtigheid van Prinses Alexia
op 19 november 2005. Prinses
Maxima en Prins Willem Alexander
hadden de Stichting Haagse Hopjes
Transvaal uitgekozen om het
collectegeld aan te schenken.
Gelukkig hoefde we niet snel te
beslissen. Maar deze speedcheck is in ieder geval geweldig voor jong en oud. Wij zijn het Oranje

Fonds dan ook heel erg dankbaar.
Na de aftrap van de Heer Deetman, was er een
korte bijeenkomst. De voorzitter hield een
toespraakje, de heer Deetman kreeg bloemen en
hielt ook een kort toespraakje. Een grote verrassing
was de aanwezigheid van Sjaak Weijers met zijn
vrouw Marianne. Het heeft veel mensen goed
gedaan dat hij er even was. Het was duidelijk dat
Sjaak ook genoot.
Daarna ging de Heer Deetman naar het balkon,
daar had hij een goed overzicht over alle
activiteiten op het plein en je kon zien dat het al
aardig druk begon te worden. In de partytent was
een drankje (fris natuurlijk) en een hapje, waar
iedereen van genot. En buiten waren de activiteiten
in volle gang. Onze Beschermheer had het Haagse

Hopjes Boekje in ontvangst genomen en moest weer naar een andere verplichting. We hebben hem
wel nog de opslagruimte van het
speelgoed van de Hopjes laten zien.
Gelukkig was er dit jaar ook geld voor
sport, maar er werd ook terplekke
gesponsord door het Richard Krajicek
Foundation in de vorm van de
Basketbalclinic. RKF, hartelijk bedankt. De
negen meter hoge klimmuur van Haag
Sportief, de speedcheck, pannavoetbal,
de Supersurvivalbaan met wedstrijden en
een Supersurvivalrun. Verder heel veel
activiteiten voor de kinderen en een echte
draaimolen. Het treintje van Moonen
maakte overuren. Hier was heel veel
belangstelling voor en tussen al deze
activiteiten liepen de mensen van
Tiramisu, met de Tiranana’s  en de



Sahara’Hara, straattheater dat geweldig goed
aansloeg.
Heel veel ouders waren er met hun kinderen. Er
wordt geschat tussen de 1700 en 2000 kinderen,
ouders en jongeren. Maar een dergelijk groot
wijkpark kan deze aantallen heel goed aan. We
hadden die dag bijna honderd vrijwilligers, en
dan de pleinwachters, de mensen van
Wijkbeheer Schilderswijk en er waren mensen
een dagje “uit werken”, dat waren 5 dames en 1
heer van Siemens. Geweldig dat bedrijven dit
doen. Kom, Den Haag neemt een voorbeeld aan
Siemens.

We hadden de dames van vrouwenvereniging
Aasra als vrijwilligers en voor ons nieuwe dames,
VAZ, of Vrouwen Aan Zet, heel erg leuk en ze

kwamen met 17 mensen. En belooft is dat ze terugkomen.

En natuurlijk onze vrijwilligers en onze vaste
medewerkers. Dankzij iedereen is ons 10-
jarig Haagse Hopjes Feest een heel groot
succes geworden, en de kinderen en
jongeren hebben in ieder geval heel, heel
veel genoten. En weet u waar het mee
begon, met broodjes maken voor alle
medewerkers, het waren er meer dan
honderd medewerkers dus ook heel, heel
veel broodjes.
Zie verder onze foto’s op de website
www.haagsehopjes.nl of
www.transvaalkwartier.nl

Iedereen hartelijk bedankt en niet op de
laatste plaats onze sponsors:

Gemeente Den Haag, Samen Zuid-
Holland, het Oranje Fonds, Fonds 1818,
Steadion-Wonen, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting en Vestia Zuid-Oost.
Zoals gebruikelijk zeggen wij dan Petje Af:


