
Wokken met de Stichting, 16-11-2015!

Eens per jaar komen de mensen die wat doen op en 
voor de pleinen in Transvaal bij elkaar om gezellig te 
wokken. Denk hierbij aan de dames en heren die 
werkzaam zijn op de hopjes, de vrijwilligers, het 
bestuur van de stichting maar ook de mensen die onze 
website bijhouden, de hopjes in perfecte staat houden 
en de mensen die gewoon altijd klaar staan voor 
activiteiten in Transvaal! 

Met al deze mensen lekker een hapje eten bij de 
Gouden wok in het Zuiderpark. In de Gouden wok kan 
je onbeperkt laten wokken, grillen en lekker babbelen. 
Dit babbelen werd dan ook veel gedaan. Super gezellig 
dus en ook een moment dat iedereen elkaar weer even 
kan zien en niet geheel onbelangrijk, in een ander 
perspectief. 

De jongens van Set in motion waren aanwezig, welke 
vaak sportieve activiteiten verzorgen voor de Hopjes. 
Maar ook was er bijvoorbeeld een afgezant van de 
politie die zich eens in burger bij ons voegde. Op deze 
manier is er weer een gezellige avond geweest waarbij 
iedereen lekker heeft kunnen socialiser en wat hopelijk 
de werksfeer weer vergroot.

Wij vinden dit zo belangrijk omdat wij vinden dat 
iedereen het naar zijn zin moet hebben op het werk 
maar ook moet kunnen samen werken met zijn 
collegas, binnen de stichting maar ook daarbuiten.

Uiteraard was er voor degene die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt een 
heerlijke ijstaart geregeld. Joke van den Boomen, voorzitter van de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal, heeft weer een jaar lang de stichting onder haar 
hoede genomen en is momenteel langzaam maar zeker wat taakjes aan het 
over dragen, dus wie weet wordt het volgend jaar dus wel eens ander uitje, 
skydiven ofzo.

Maar voor nu, wokken 2015 was een succes! De laatste vrijwilligers zijn er 
tegen sluitingstijd uitgezet, iedereen is veilig thuis gekomen en we hebben 
allen weer zin in een productief en gezellig nieuw jaar!

Graag willen wij iedereen bedanken voor hun aanwezigheid en inzet van het 
afgelopen jaar! 

Jeroen de Groot


