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Ik ben het plein nog niet op of ik
wordt overvallen door een
vrijwillige van de Haagse Hopjes.
Dit maal met een frisdrankje.
Het onvermijdelijke broodje met
“wat wil je erop” heb ik in dank
aangenomen. Volgens mij is
iedereen bij de Hopjes op de
hoogte gesteld van mijn slechte
eetgewoontes en probeert men mij op deze
manier wat “bij te voeren”. Aandoenlijk hoor.
Mijn eerste stop was bij een tent van het
Vrouwenwerk Boerenplein  waar petten

geschilderd waren. Speciaal voor
Vaderdag. Helaas waren alle petten al op

toen ik aan kwam. De petten-verf-pret
heeft dus ongeveer een uur geduurd.
Daarna was er verf te over maar de
petten waren vergeven. Ik liet me
vertellen dat een medewerkster
naarstig op zoek was naar een

alternatief. Ik heb het resultaat niet
afgewacht maar ben verder het plein
opgewandeld naar de auto race baan.
Natuurlijk is de snelheid niet meer (of
misschien wel minder) dan ongeveer 2

kilometer per uur. Er stond een rij die bijna
langer was dan de Chinese Muur. Vooral veel
kleine dames. En die weten óók wel wat
racen is. Misschien vliegen ze iets vaker uit
de bocht maar een kniesoor die daar op
let. Het plezier is er geen kilometer
minder om.
Op naar het Panna gedeelte waar een
heus toernooi gespeeld werd. Er waren
wat valpartijen in het heetst van de strijd.
Wat schaafwondjes en daar bleef het bij. De

EHBO stond paraat maar was gelukkig
niet nodig. Uiteindelijk waren er alleen
maar winnaars maar kon slechts één
heren ploeg zich de medaille omhangen.
Panna is populair. Er waren zelfs vier
dames teams op komen draven. Ook deze
dames namen hun medaille als ware het
echte showgirls in ontvangst. Als de bal
buiten de omheining getrapt werd dan
waren er omstandertjes genoeg om de bal
het speelveld weer in te gooien. En als er
dan ineens een grote, halfvolwassen kerel
tegenover je staat die de bal opeist omdat
hij hem zelf terug over de reling wil
gooien (geen idee waarom hij dat zo
belangrijk vind) dan is er maar één



respons: “Hey bolle, afblijven”. Ik hield m’n hart vast maar “bolle” dimde in en gaf de bal
terug. Probleem opgelost. Er kwam geen begeleider aan te pas. Of had “bolle” misschien
de boze blik gezien die ik hem toewierp?

De Haagse Sjoelbak doet het altijd
goed. Als Hagenees ben ik toch
iedere keer weer blij dat ik alleen
maar foto’s hoef te maken. Het Haags
Sjoelen zou mij slecht afgaan vrees
ik. Ik hou niet zo van die hoekjes en
omwegen. Liever recht door zee.
Verder het: “vis de bal uit de bak”
spel,  de “bibber-spiraal”, het ringen
gooien, de diverse luchtkussens
enzovoort enzovoort.  Ook op dit
plein een geslaagde straatspeeldag,
met zeker ruim 350 kinderen.
De Hopjes hebben hun naam weer
waar gemaakt. Ze zijn Haags en de
jeugd Hopt.

Toch moet mij een opmerking van het
hart. De Hopjes pleinen zijn altijd al
veilig voor kinderen. Wordt het geen
tijd dat de straten veilig worden voor
spelende kinderen?
Kimm

Financieel moeten we minder activiteiten nemen. Maar hoe

moet dat dan met zoveel wachtende kinderen? We hebben meer

sponsors nodig, maar het worden er steeds minder!


