Pierre Heijnen bracht een bezoek aan de Hopjes Transvaal
Dinsdag 22 juli 2014 bracht Pierre
Heijnen, jarenlang
gemeenteraadslid, lid van de tweede
kamer, een bezoek aan de Hopjes.
Hij had een verrassing voor de
Hopjes. Nou daar ben ik altijd
nieuwsgierig naar. Zoals zoveel
mensen had ook Pierre meegedaan
met de voelbalpoel bij het Mondriaan
College, daar is Pierre tegenwoordig
Directeur. En ja hoor, Pierre won als
tweede de poel. Het geld dat hij won
in die pool kwam hij brengen bij de
Haagse Hopjes Transvaal. We zullen
dit geld goed besteden en er speelgoed voor kopen.
Al eerder kregen wij veel geld
n.a.v. zijn afscheid als tweede
kamerlid, om die mooie skelter met
twee stoeltjes te kopen. (Zie
verslag van 17 maart 2014).
We wilden niet iedere dag die
nieuwe skelter uitlenen, we
hoopten echt dat Pierre zelf de
skelter uit zou lenen op de dag dat
hij nog een langs zou komen.
Het mooie van dit alles is dat de
naam van Pierre Heijnen achter op
de stoeltjes staat.
Misschien een idee voor u? Als
bewoners of als ondernemer in de
Wijk? Uw naam op een stoeltje dat
dagelijks op het plein rond rijdt? U
moet dan natuurlijk wel het geld
geven dat een dergelijke skelter kost,
u kunt het ook samen met uw “buur”winkel doen. Er zijn twee stoeltjes op
de skelter dus er kunnen twee namen
op. Voor meer informatie kunt u de
Hopjes bellen, 06 – 307 21 668.
Onze nieuwe skelter van Pierre werd
in ieder geval officieel in gebruik
genomen. Voor de skelter en het
winnende geld uit de voetbalpoel zijn wij Pierre heel erg dankbaar.
Hopelijk zien we hem spoedig weer terug. Speelgoed kunnen we altijd gebruiken. Hartelijk dank
Pierre, je bent een kanjer!
Joke van den Boomen, juli 2014.

Foto’s: Ed de Bruyn

http://www.haagsehopjes.nl

http://www.wijkpark.nl/

