Verslag ‘de Gouden Wok’
op 13 november 2017
Na een erg druk en geslaagd jaar, waarin we
ook nog eens ons 20-jarig jubileum hebben
gevierd, was het weer tijd voor een beetje
ontspanning. Op 13 november zijn we met 60
betrokkenen van de Stichting Haagse Hopjes
Transvaal uit eten geweest. Het gaat hierbij om
vrijwilligers en medewerkers die ons hebben
geholpen bij het realiseren van het
activiteitenplan 2017. Deze mensen proberen
wij eens per jaar is het zonnetje te zetten door
ze mee te nemen naar ‘de Gouden Wok’. Hier
komt elk jaar weer een erg gezellig gemêleerd
gezelschap op af. Jong en oud, man en vrouw,
autochtoon en allochtoon, de hopjes krijgen
hulp uit elke hoek!
We hadden dit jaar zo’n 62 mensen uitgenodigd die bij meerdere evenementen hebben geholpen
of geruimere tijd een hopje hebben ondersteund. Van de 62 genodigden zijn er 60 gekomen, zo
hadden we ook dit jaar weer een drukke opkomst. Veel mensen kennen elkaar van een bepaald
hopje of van enkel de activiteiten maar zien elkaar bij de Gouden Wok dan niet in Hopjesoutfit
maar is reguliere kleding. Zo is het erg leuk om elkaar dan eens anders te ontmoeten.
Bij de Gouden Wok kun je onbeperkt laten wokken of grillen
en is er voor ieder wat wils. Zo konden we met het
gemengde gezelschap voor iedereen wat lekkers
uitzoeken. Met 60 man verdeeld over 3 tafels waren we een
gezellige grote groep met allemaal mensen die iets voor de
wijk en/of de jongeren willen betekenen. Het hele bestuur
was aanwezig. Hiervan hebben in ieder geval hebben de
voorzitter en penningmeester zich goed vermaakt. Op naar
het volgende jaar!
Hoewel vele mensen vrijwillig betrokken zijn bij de Haagse
Hopjes en hier dus in principe niets tegenover staat, vinden
wij dat ze het af en toe verdienen om in het zonnetje gezet te worden. Voor vele is het ook een
uitje waar ze langere tijd naar vooruit kijken. En ook al is de voorbereiding altijd een aardig karwei
met alle uitnodigingen enzo, het is het zeker waard.
We hopen een groot deel van de vrijwilligers ook komend jaar weer te mogen verwelkomen bij de
Activiteiten en wellicht ook nieuwe mensen die het leuk vinden om op een leuke interactieve
manier wat voor de wijk willen doen.
Jeroen

