
 

 

 

 

 

 

 

Open Huis Wijkpark Transvaal op woensdag 18 maart 2009  

 

Stel je voor …. Een zonovergoten 
Wijkpark Transvaal met daarin een 
grote witte tent. Op de rug-aan-rug 
vader- en moederbankjes zitten 
veel, het woord zegt het al, vaders 
en moeders. De vaders aan de ene 
kant, kijken uit op het deel van het 
Wijkpark waar de wat grotere 
kinderen spelen en de rij bankjes 
waar de moeders zitten, kijkt uit op 
de speeltuin voor de kleintjes en het 
fiets/speelveld waar de kleintjes 
spelen. De rol van de Haagse 
Hopjes hierin is duidelijk aanwezig. 
Veel kinderen gebruiken de fietsjes 

van de Haagse Hopjes en ze 
hebben veel lol aan het fietsen 
over de heuveltjes. 
 
Het is nog pas aan het begin van 
de middag maar het is al behoorlijk 
druk. Komt vast door het mooie 
weer, mijmer ik, tevreden in het 
zonnetje kijkend. Dat is toch wel 
even wat anders dan vanachter je 
bureau op afstand naar het mooie 
weer en de drukte van de Paul 
Krugerlaan te kijken. 
Wijkpark Transvaal en de Stg. 

Haagse Hopjes Transvaal heeft er 
voor 2009 vier op haar programma 
staan, waarvan deze dus de eerste 
is. De stemming zit er zo aan het 
begin van de middag, al helemaal 
in. Topdrukte bij de Haagse Hopjes 
speluitleen. Er is veel belangstelling 
voor de fietsjes en een soort van 
karretjes met een groot stuurwiel 
en karretjes waarbij je aan de 
zijkanten met stangen moet sturen. 
De kinderen, groot en kleine staan 
geduldig en netjes in een rij te 
wachten. En al dat mooie speelgoed 
heeft veel aantrekkingskracht. Maar 



ja…  alleen met een pasje van de Haagse 
Hopjes mag je speelgoed lenen. Ik heb zeker 
wel 6 kinderen gezien die nog geen pasje 
hadden en snel met een inschrijfformulier 
naar huis gingen. Want met zulk mooi 
speelgoed…. daar wil je toch allemaal wel 
mee spelen? 
In de grote witte tent staan drie sjoelbakken. 
De stagiaires van Bewoners Organisatie 
Transvaal, Ouahiba en Canan, begeleiden de 
kinderen bij het sjoelen. Het viel mij op dat  
de meeste kinderen niet eens spelen voor het 
aantal te halen punten. Nee, het is al genoeg 
wanneer ze zoveel mogelijk schijven door de 
poortjes gooien. Als ze er maar in gaan, lijkt 
de achterliggende gedachte. Misschien is het een goed idee om voor de volgende keer 

een puntentelling op te hangen en 
daardoor een sportieve onderlinge 
competitie op te bouwen? 
Achterin de tent staan een paar tafels met 
daarachter de dames Miep….., Riet,  Cora 
Pittana en ….. Zij maken de mooiste 3D-
kaarten. En dat niet alleen… zij geven een 
soort van workshop want alle moeders met 
hun kinderen die het leuk vinden mogen 
het ook eens te proberen. Zij geven je tips 
en advies bij het kiezen van plaatjes en 
randjes. 

Waarbij ik wel wil zeggen dat je vooral geen 
haast moet hebben en niet even snel wat 
willen knippen want dan krijg je geen mooi 
resultaat. Aandacht, concentratie en rust is 
bij hen het motto. Ik heb die middag mijn 
eerste eigen 3D-kaart gemaakt en ik vond 
het resultaat niet tegenvallen moet ik 
zeggen. Even in alle rust lekker zitten 
knippen, beetje kletsen… heerlijk hoor. Alle 
lof dus voor Miep, Cora en Riet. Het 
volgende Open Huis wordt de workshop 

uitgebreid:  niet met een tafel maar met 
twee grote tafels zodat meer moeders met 
hun ook meedoen. En… misschien zijn er 
ook wel vaders die het leuk vinden? Of 
grote knullen? Wie weet. 
En dan was er natuurlijk de 
ballonnenclown. Wat een lol en wat een 
succes. Meneer…. Meneer….. clown….. 
clown…. Meneer clown….. mag ik een 
groen zwaard…. Of mag ik een rood hart… 
of nee… ik wil een Hema rookworst. Of een 
mooie bloem…. Nee, nu ben ik  
aan de beurt… ik wacht al een uur. Nee…. 
Dat lieg je… zegt de clown…. Ik ben hier 
pas drie kwartier.  In alle soorten en 



maten maakte de clown onvermoeibaar de 
hele middag de ene creatie na de andere.  
Op een gegeven moment was het zo druk 
bij die arme clown, dat hij de hulp inriep 
van de Bot-stagiaires. Vooral Canan had al 
gauw onder de knie hoe ze een bloem 
moest maken….. of was het een soort van 
worm met en staartje??? Ach… wat maakt 
het uit. Het zag er allemaal heel leuk en 
kleurig uit en de kinderen waren er heel 
blij mee.  

 
De stagiaires, Sarah, Michelle en Raisa van 
de Stichting Haagse Hopjes, hebben enorm 
hun best gedaan met de enquête die zij 
hadden samengesteld. Dit moest een 
duidelijk beeld geven wat de mensen vinden 
van het Wijkpark en de Haagse Hopjes. Ook 
wat vragen over Transvaal stonden er op. 

Maar iedereen was zo blij met het mooie 
weer en de lekkere bara’s dat men niet zo 
veel inspanning wilde leveren voor de 
enquête, wel werd duidelijk dat men toch 
heel tevreden is met het Wijkpark en zeker 

met de Haagse Hopjes, met het speelgoed 
en dit open huis.  
 
Daarna gingen de mensen de tent in want 
natuurlijk werd er ook voor de inwendige 

mens gezorgd: wel 300 !!!  overheerlijke 
bara’s  gemaakt door Keola en Ran, aan de 
kraam uitgedeeld door Cobie, Anna en 
Keola. Een heerlijke sambal erbij en 
smullen maar……. Ze waren werkelijk 
verrukkelijk. Voor de kinderen waren er 
stapels en stapels pannenkoeken met 
stroop, zeker ook wel 300!!! En ze zijn 
allemaal op gegaan. En om alles lekker 
weg te spoelen, was er heerlijk ouderwetse 



ranja. 110 liter Limonade!  Ook hier stonden de kinderen lief in de rij te wachten. En….. 
zo aandoenlijk, een iets groter broertje tikte z’n kleine broertje op de schouder om toch 
vooral niet te vergeten  “dankjewel”  te zeggen.  
 
Ja…. De Beheercommissie Wijkpark onder leiding van mevrouw Joke van den Boomen, is 
een perfecte gastvrouw als ik het zo mag noemen. Het Wijkpark als een soort van 
huiskamer van Transvaal. Een fantastisch Open Huis vandaag met super lenteweer! 
De Beheercommissie Wijkpark wil de BOT vanaf deze plaats hartelijk danken voor het 
‘uitlenen’ van haar stagiaires Ouahiba en Canan. 
 

Henneke Vogels – stichting Boog 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Iedereen hartelijk dank voor uw medewerking 

en hopelijk tot een volgende keer. 


