
 
 
 

Nieuwe Skelters en Fietsjes in 2015! 
 
Jan-Huug Lobregt en Erna Willard 
Sinterklaas kwam vroeg dit jaar. Niet omdat 
de pepernoten, taaitaai en marsepein al weer 
in de winkel liggen. Nee, voor Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal kwam Sinterklaas 
vroeg omdat wij onze eerst cadeautjes al weer 
hebben mogen ontvangen. Zoals het de meeste 
kinderen niet zal zijn ontgaan hebben we naast 

een aantal nieuwe fietsjes van onze sponsor, Jan-
Huug en Erna, ook weer een nieuwe  
2-persoons skelter gekregen. Een 2-persoons-
skelter is al langere tijd één van de favoriete 
speelstukken van de Haagse Hopjes. Er was er al 
een tijdje één aanwezig bij het Hopje op het 
Wijkpark Transvaal. Maar omdat deze zo gewild 
is, leverde het bij de meesters geregeld hoofdpijn 
op omdat de kids hier zo graag mee speelden dat 
dit vaak ruzie veroorzaakte. Maar goed nieuws dus 

voor iedereen op het wijkpark want de oude  
2-persoonsskelter heeft er dus een broertje bij. 
De kinderen kunnen nu met meerderen tegelijk 
gebruik maken van de skelters met zijspan. Het 
enige dat nu nog ontbreekt, zijn de winterbanden 
want zelfs met het koude weer zullen zij ervoor 
in de rij staan.  
 
Prijssnijder 
En met deze skelter hield het dus niet op want 
ook hebben we een aantal kleine fietsjes mogen 
uitpakken.  
Zoals de meesten zich wel kunnen voorstellen 

hebben de fietsjes bij de Hopjes een erg intensief 
leven. Ook al komen ze het plein niet af en zullen 
ze weinig grote reizen maken, kilometers maken ze 
genoeg. En met zoveel kilometers op de teller zijn 
zelfs de meest robuuste fietsjes, die door vele 
kinderen als meubilair in hun leven gezien wordt, 
ook wel eens aan vakantie toe.  
Deze welverdiende vakantie in 
de vorm van nieuwe 
vervangende fietsjes, is verzorgd 
door de Prijssnijder.nl aan de 
Loosduinseweg 219.  



Hierdoor kunnen de kinderen van de Haagse Hopjes weer volop fietsen op Wijkpark Transvaal en 
de andere Hopjespleinen! 
 
Madurodam 
 
Ook heeft het bestuur van Stichting Haagse Hopjes Transvaal laatst het College van Burgemeesters 
& Wethouders van Madurodam op bezoek gekregen.  
Madurodam is al sinds jaar en dag een sponsor van de Hopjes. Beide organisaties hebben dan ook te 
maken met kleintjes! Het College van Burgemeesters & Wethouders bestaande uit o.a. Fiona en 
Yannick zijn bij de Hopjes op bezoek geweest om te inspecteren hoe het er allemaal aan toe gaat bij 

de Hopjes.  
Ze hadden een hoop gerichte vragen en waren geïnteresseerd hoe het er in een 
andere wijk aan toe gaat. Na een uitgebreide uitleg en tour langs de Hopjes,  zijn de 
bestuursleden weer vertrokken om over ons te vergaderen.  
 
Na een aantal dagen afwachten kregen wij het heugelijke nieuws dat het College van 
Burgemeesters & Wethouders ook dit jaar ons als stichting weer steunt en een fors 
bedrag van het gekochte speelgoed vergoed waardoor wij weer extra geld kunnen 
vrij maken voor onze extra activiteiten! Hier zijn wij uiteraard ook erg blij mee en 
dankbaar voor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kortom bovenop onze vaste sponsors 
hebben wij als Stichting het geluk af 
en toe een bedrag te mogen 
ontvangen van andere sponsors en 
weldoeners! Zonder hen zou 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal, 
lang niet zo goed kunnen 
functioneren als het nu doet. 
 
Hierbij bedanken wij onze sponsors nogmaals heel hartelijk  voor hun steun aan de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal! 
Dank jullie wel, lieve sponsors! Namens iedereen van de Haagse Hopjes!  
En uiteraard ook namens de duizenden kinderen die lid zijn bij één van 
onze Hopjes! 
       PETJE AF !   
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