
 

 

 

 

 
Wokken met de Hopjes op 15 november 2010 
 
Ieder jaar worden de vrijwilligers van de Stichting Haagse Hopjes door voorzitster 

Joke van den Boomen bedankt voor 
hun inzet met een avondje wokken. Dat 
is altijd een groot succes en is 
iets waar ik ieder jaar wél naar 
uitkijk maar nooit op reken. 
Groot was dan ook mijn 
vreugde toen ik half oktober 
gebeld werd door Peggy van 
de Haagse Hopjes, met de 
vraag of ik méé wilde. Wat een vraag. 
Natuurlijk wil ik mee. Graag zelfs. En 
wat was het weer gezellig en wat was 
het weer lekker. Goed, sommige 

gerechten vielen wat minder bij mij in de 
smaak dan andere, maar dat had meer 
te maken met mijn eigen keuze dan met 
de kwaliteit. Ik heb in ieder geval 
héérlijke sushi gegeten, zalige garnalen 
en verrukkelijke tongfilet. De bami, de 
nasi en de patat heb ik lekker laten 
liggen. Een ijsje met fruit als toetje was 
gewoonweg niet te weerstaan. Ik was 
zelfs bereid om het commentaar van 
mijn maagzweer later op de avond, op 
de koop toe te nemen maar dat bleef 
gelukkig uit.  

 
                                                             
Het was ook dit jaar weer eens een 
daverend succes. Bij de grill- en 
wokafdeling van het restaurant was 
het een komen en gaan van, in totaal 
63, Hopjesvrijwilligers. Ik heb 
achteraf nog met wat vrijwilligers 
gesproken en er is niemand die het 
niet naar zijn zin gehad heeft of die 
niet lekker gegeten had. En volgens 
mij verheugen zij zich ook allemaal 
stiekem op dit jaarlijkse etentje. Je 

leert op een informeel uitje als deze, elkaar dan ook van een heel andere kant 
kennen. Geen stress (want óók als vrijwilliger ben je gewoon hard aan het werk en is 



er geen tijd om te praten) dus 
ontdek je dingen van en over 
elkaar. Het aanhalen van sociale 
contacten is dan ook één van de 
vele voordelen van een gezellig 
samenzijn als dit. Ik heb persoonlijk 
ook weer nieuwe mensen leren 
kennen en bekende gezichten beter 
leren kennen. Hoe vaak praat ik 
nou bijvoorbeeld met de meisjes 
van de schmink? Nooit dus. Maar 
deze keer zaten ze bij mij aan tafel. 
En het zijn lieverds hoor. Goed 

opgevoede, hoog opgeleide, 
moderne meiden. Via een etentje 
als dit, werk je dus ook een hoop 
vooroordelen weg. En hoewel ik 
altijd denk dat ik die zeer beslist 
NIET heb, werd vanavond pijnlijk 
duidelijk dat ik die vooroordelen 
helaas wel degelijk heb/had. Die 
is na het dinertje met goed 
gesprek volledig weggenomen. 
Bovendien heb ik ook nog eens 
iets geleerd vanavond over mijn 
mede-nederlanders (die blijkbaar 
gewoon de Nederlandse nationaliteit hebben nota bene). Dat is een goede zaak. 
Waar een gesprek achter een goed gevuld bord en lekker drankje al niet toe kan 
leiden.  
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