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Op deze eerste vakantieactiviteit was ik met vakantie in Gelderland in de bossen/de Veluwe. Heel gezellig met 
mijn hele gezin. Ik was 70 jaar geworden en dit was mijn 
verjaardagscadeau. Nou een mooier cadeau kan je je niet 
wensen. Ik ben mijn kinderen en kleinkinderen dan ook 
heel dankbaar. Even weg uit de hectiek van de dag. 
Maar voor de Hopjes was het ook een belangrijke dag, we 
kregen bezoek van een sponsor, en wel een sponsor met 
een geschiedenis bij de Hopjes.  
 
Wel leuk om dit even uit te leggen: 
Voor 2007 hadden wij een allerliefste vrijwilligster, 
Willemien Willard, ze stond op haar strepen en op haar 
punten, maar ze stond er ook voor de kinderen. 
Die kwamen dan ook heel graag bij haar activiteit, want zij 
telde altijd de punten op tijdens het sjoelen of andere 
spelletjes, maar meestal stond ze bij het darten. Van alle kraamactiviteiten had zij de meeste kinderen in de rij 
staan. Het ging er serieus aan toe daar bij die spelletjeskraam van Willemien. In 2007 kwam Willemien te 

overlijden en toen zijn wij, de Stg. Haagse Hopjes, 
met haar familie in contact gekomen. Zowel de 
familie van het klooster maar ook haar zuster Erna en 
alle andere familieleden. 
Sinds het overlijden van Willemien is haar zuster 
Erna, al die jaren donateur van de Hopjes. Maar ook 
het klooster waar Willemien bij hoorde is al die jaren 
al sponsor van de Hopjes. En het gaat nog door. De 
zoon van Erna, de neef dus van Willemien, Jan-Huug 
Lobregt is sinds vorig jaar ook sponsor van de 
Stichting Haagse Hopjes. Ook dit jaar mochten we 
sponsorgeld van Jan-Huug Lobregt en de familie 
ontvangen. Onze oprecht gemeende dank hiervoor. 
Nou… Is dat een sponsorgeschiedenis of niet??? 
 

Het was heel erg leuk dat op deze eerste vakantieactiviteit Jan-Huug met zijn familie, vrouw en kinderen, 
inclusief zijn dochter Anne-Maartje (misschien wel de voortzetter van de sponsorgeschiedenis?), onze Haagse 
Hopjes kwamen bezoeken. Wat ik vervelend vond is dat ik er niet bij kon zijn. Maar….. gelukkig heb ik prima 
vervanging voor mijn afwezigheid, namelijk Peggy van Lierop en Chris Schaap. Peggy al jaren actief binnen de 
Haagse Hopjes en Chris erg bekend met de Hopjes en met de wijk en haar inwoners. Dus een zeer goede 
vervanging. De familie is goed opgevangen, de kinderen hebben zich prima vermaakt door het lenen van ons 
speelgoed en de luchtkussens. Maar vooral onze Stadsboerderij de Woelige Stal trok veel aandacht van de kids. 
Niet overal in Nederland heb je in iedere wijk Stadsboerderijen. Wij mogen dus wel zuinig en trots zijn op onze 
Boerderij “De Woelige Stal”.  
Verder konden de kinderen op diverse luchtkussens, de rodeostier, panavoetballen, bungeerun, de 
hindernisbaan, trampoline springen, dance pads de supersurvivalbaan en bij het Hopje kon je sjoelen, het 4 op 
een rij spel en allerlei spelletjes, zoals, mens erger je niet, wie ben jij, dammen en nog veel meer. Genoeg te 
doen voor de ongeveer 350 kinderen die mee hebben gedaan. 
 
Hartelijk dank voor jullie bezoek,  
verslag Joke van den Boomen 


