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Terwijl buiten de regen met bakken uit de 

hemel gutst denk ik met een gevoel van 

weemoed terug aan het Hopjesweer van 

afgelopen woensdag. Badend in het zweet 

vroeg ik me af hoe al die kinderen maar 

vooral ook de vrijwilligers, het vol hielden 

in de verzengende hitte. “Ga toch lekker 

naar het strand”, dacht ik. Maar zelfs het 

strand schijnt niet op te kunnen wegen tegen 

het plezier dat bijvoorbeeld Harry de Hengst 

biedt. Of het Panna-toernooi waarvan de 

deelnemers mij steeds jonger lijken te 

worden. Er waren een paar hele kleintjes bij 

deze keer en ze wisten nog te winnen ook. 

Helaas werden ze een ronde verder 

uitgeschakeld. Jammer, maar ze hadden de 

sympathie van het publiek want iedereen, zelfs 

ik, liep ze luidkeels aan te moedigen. Team 7 

van de eerste ronde … goed gedaan jongens!  

De run op de limonade was met deze hitte zeer 

begrijpelijk maar, de Hopjes kennende was 

daar vast wel rekening mee gehouden. Dat de 

Hopjespleinen “vaste klanten” hebben merkte 

ik pas goed bij het breakdancen. Je ziet dat er 

kinderen bij zijn die de basis bewegingen al 

geleerd hebben en gretig de nieuwe lessen 

volgen. Het Pleinenlint had een linnen 

verfdoek van tien meter op de grond gelegd en 

voorzag de kinderen die mee wilden doen van 

verf. De deelnemers konden met hun bijdrage een Museumbezoek verdienen. Het doek zal 

binnenkort ergens in de wijk tentoongesteld worden, waarschijnlijk in de Julianakerk. Check 

regelmatig www.transvaalkwartier.nl  voor het laatste nieuws over dit prachtige en enorme 

kunstwerk.  



Op de Kop van Jut werd dusdanig hard gemept dat regelmatig de staaf waarop geslagen moet 

worden de lucht in vloog. De pret was er niet minder om. Datzelfde enthousiasme is terug te 

zien bij het Muizen Meppen. Wat hebben die kinderen toch met al dat gemep?  

Ook de wielerwedstrijd op Hometrainers werd tot 

mijn verbazing goed bezocht. Stel je voor, 30 graden 

en dan de benen uit je lijf fietsen. Voor de lol. Mij 

niet gezien. Ik ben een colaatje gaan halen want ik 

kreeg dorst van het zien van al die hardwerkende 

kinderen.  

De Hindernisbaan, de Speedcheck, de 

Super Survivalbaan, alle springkussens, 

overal zag je vrolijke maar bezwete 

gezichtjes. Voor de allerkleinsten en 

voor gehandicapte kinderen is een 

nieuw springkussen aangeschaft. Het 

Appeltje. Een heel leuk springkussen 

waar zelfs de wat oudere kinderen 

graag in spelen maar die worden 

stelselmatig geweerd. Anders is het 

kopen van een speciaal luchtkussen 

alsnog voor niets geweest. Maar de 

gezonde jalousie droop van de 

teleurgestelde koppies af. Bij het schminken 

waren zoals meestal steeds Spiderman en 

het Prinsesje de grote favorieten. Dus na een 

uurtje liepen er aardig wat van deze strip- 

c.q. sprookjesfiguren rond op het plein. De 

kleinere spelletjes zoals het darten, vier-op-

een-rij, ringwerpen etc. deden het ook goed. 

En ondanks het plezier dat iedereen had kon 

ik door de hitte voor deze dag maar één 

woord verzinnen: “gekkenwerk”. Op naar 

het volgende Hopjesfeest. 
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