
Het Wijkpark Transvaal en Haagse Hopjes Transvaal een 

onderdeel van de Metropolis Tour door Den Haag 4 oktober  

 

Vandaag waren er weer groepen 

te gast op het wijkpark, dit maal 

hadden we visite van een wel heel 

international gezelschap. Er 

waren mensen uit Canada, Italië 

maar ook uit Nederland. Zij waren 

op een Metropolis rondtour in Den 

Haag.  Metropolis is een ander 

woord voor wereldstad. Omdat het 

gezelschap dus uit verschillende 

landen kwam werd er Engels 

gesproken. Er was een tolk bij 

aanwezig die het verhaal van 

Joke van den Boomen vertaalde 

voor de groep. Maar als iedereen 

Engels spreekt ga je van zelf ook 

Engels spreken en Joke 

vervolgde dan ook haar verhaal 

in het Engels. Erg komisch was 

dat de tolk het Engelse verhaal 

als wijze van grap naar het 

Nederlands vertaalde.  

Maar waarom waren deze 

mensen nu juist op het wijkpark?.  

We zouden het bijna vergeten 

omdat we het zo gewoon vinden 

maar de ontwikkeling van het 

wijkpark en de inrichting van het 

park is echt uniek. Ook de 

Haagse Hopjes zijn niet zo 

vanzelf sprekend.  Gratis 

buitenspeelgoed lenen, bijna 

iedere werkdag, weer of geen 

weer, het hele jaar door, dat is 

toch wel heel uniek. Het enige wat 

er van de kinderen inruil gevraagd 

wordt is: dat ze gewoon gezellig 

spelen, niet pesten, rekening 



houden met andere kinderen en volwassenen die op het plein aanwezig zijn, geen 

vuil op het plein gooien en natuurlijk netjes met het speelgoed omgaan. Dus gewoon 

goed gedrag. 

Joke van den Boomen zet zich al 

meer dan 30 jaar in om van 

Transvaal een wijk te maken waar 

iedereen fijn woont en waar het 

gezellig en veilig is voor jong en 

oud. 

Joke is heel nauw betrokken 

geweest bij het ontwikkelen van 

het wijkpark en zij heeft de 

Haagse Hopjes opgericht voor alle 

kinderen in en natuurlijk ook 

buiten de wijk. Iedereen is welkom 

om te komen spelen. Heb je nog geen pasje dan kan je deze gratis laten maken. 

Neem wel je ouders mee als je de formulieren voor je pasje komt ophalen want zij 

moeten natuurlijk toestemming geven en jullie de regels uitleggen. 

 

Peggy van Lierop, 4 oktober 2010 

 

 

 


