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3Haagse hopjes 

Inleiding
20 jaar Stichting Haagse Hopjes  
Transvaal! Dat is niet vanzelf  gegaan. 
Door de inzet van het bestuur, dat ge-
heel uit vrijwilligers bestaat, de  
medewerkers en de vele vrijwilligers is 
dit zover gekomen. Ruim 12.000  
kinderen/jongeren zijn lid van de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal en 
al velen gingen hen voor. De tweede 
generatie “Hopjeskinderen” hebben 
zich al aangemeld met hun ouders die 
ooit ook zelf  lid waren van de Hopjes.  
Ook heeft de Stichting, naast de uit-
leen van speelgoed, een reputatie op-
gebouwd door het organiseren van 
grootschalige sport- en spelactiviteiten 
en sportworkshops op alle 6 Hopjes-
pleinen in de wijk Transvaal. 
 
Het bestuur kan dan ook trots zijn op 
hetgeen bereikt is: 
l  Kinderen leren om het speelgoed 
en sportmateriaal netjes op te ruimen 
en mee te helpen het plein schoon te 
maken en te houden. 
l  Kinderen van alle nationaliteiten 

spelen samen. Ook al verstaan ze  
elkaar soms niet zo goed, ze begrijpen 
elkaar wel. 
l  We zien steeds vaker dat ouders 
ook speelgoed voor hun kinderen 
kopen. Omdat dat eigenlijk wel bij de 
opvoeding hoort. 
l  Over het algemeen zijn de ouders 
goed aanspreekbaar als het over hun 
kinderen gaat. 
l  De meeste kinderen brengen hun 
geleende speelgoed netjes weer terug. 
l  De meeste ouders/kinderen vinden 
het vanzelfsprekend dat de kinderen 
alleen met hun pasje kunnen lenen, de 
kinderen krijgen hier een veilige speel-
plek voor terug. 
l  Kinderen hebben een doel om naar 
buiten te gaan en spelen met leeftijds-
genootjes. 
l  Kinderen worden met Hopjes speel-
goed motorisch uitgedaagd, dit is goed 
voor hun ontwikkeling.  
l  Een heleboel kinderen die niet of  
nauwelijks sporten of  bewegen, komen 
dankzij de sport- en speldagen van de 
Hopjes in beweging.  
l  Ouders zijn actief  betrokken bij het 
spel van hun kinderen. 

Prachtige resultaten. Deze zijn niet  
zomaar bereikt, dat gaat gepaard met 
veel vallen en opstaan en met nog meer 
doorzettingsvermogen keer op keer.  
Transvaal is een doorgangswijk; veel 
gezinnen van niet-Nederlandse oor-
sprong komen in Transvaal terecht en 
blijven hier een aantal jaren wonen. 
Ze maken dan weer ruimte voor andere 
gezinnen. Dat maakt dat geen dag het-
zelfde is en dat de toeloop van kinderen 
die bij de Hopjes komen spelen zo  
divers is. Dat zorgt er ook voor dat de 
Hopjesregels keer op keer weer uitge-
legd moeten worden. Dat er regel matig 
een fietsje mee naar huis wordt geno-
men en dat er heel wat discussies met 
ouders plaatsvinden alvorens het duide-
lijk is en waarom er regels zijn en 
waarom ook zij en hun kind(eren) deze 
dienen na te leven. Maar als 
deze hobbel overwonnen is, 
dan is er tijd voor pret en  
onbezorgd spelen.  
En zo gaat het nu al 20 jaar, 
dag in dag uit, jaar in jaar uit. 

Joke van den Boomen
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Ontstaansgeschiedenis 
 
Transvaal is een achterstandswijk waar 
al ruim 25 jaar nieuwbouw en renova-
tie wordt gepleegd. Er wonen veel 
grote en eenouder gezinnen, met veel 
(kleine) kinderen. Voor deze groep 
kinderen zijn maar weinig speelmoge-
lijkheden.  
 
Meer dan 12 jaar geleden was er een 
werkgroep, bestaande uit:  
Annelies Bol (Sociale Wijkaanpak), 
Joan Jansen, (Project Organisatie 
Stadsvernieuwing/POS),  
Andreé Ruting (BOOG),  
Ben Lansbergen (Stadsbeheer/DSB) 
en Joke van den Boomen (Bewoners 
Organisatie Transvaal/BOT), bezig 
om een speelplan te ontwerpen voor 
Transvaal.  
De reden hiervoor was o.a. de jonge-
renproblematiek op een aantal pleinen 
in Transvaal, b.v. het Wijkpark  
Transvaal en met in het achterhoofd 
de herinrichting van het Kaapseplein.  

Andreé Ruting en Ben Lansbergen 
hadden gehoord, dat er in Rotterdam 
een speluitleen- project is, genaamd 
Duimdrop. De veronderstelling was 
dat het ook wel interessant voor  
Transvaal kon zijn. We zijn daar op  
25 januari 1995 gaan kijken met een 5

aantal andere organisaties en bewo-
ners. En we kwamen zo enthousiast 
terug, dat de naam Haagse Hopjes al 
in de bus geopperd werd!!!! (We heb-
ben wel nog even gevraagd aan de  
fa. Rademaker van de echte Haagsche 
Hopjes of  we hun naam mochten  
gebruiken, maar dat was geen 
probleem, we kregen zelfs een 
heleboel Haagsche Hopjes 
“snoepjes” cadeau). 
 
Begin 1996 is de werkgroep 
Haagse Hopjes Transvaal opgericht. 
Aan deze werkgroep namen o.a. deel:  
Menno Gerritsma (opvolger van  
Andreé Ruting), Joke van den  
Boomen (voorzitter BOT), Sonja  
Ivangean (actieve bewoonster) en  
Mia Gores, Welzijns Organisatie  
Centrum (WOC). 
Op 3 november 1997 hebben de bewo-
ners van deze werkgroep de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal in het leven 
geroepen. Het bestuur is toen uitge-
breid met Annie en Frans Klaassen en 
Sureyya Çiçek alle drie actieve bewo-
ners. 

Haagse hopjes 

Stichting Haagse Hopjes Transvaal

Ben Lansbergen 
Presentatie Wijkpark - 30 april 2001
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Het bestuur van de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal bestaat geheel uit 
vrijwilligers.  
De effecten van het systeem, door 
middel van goed gedrag speelgoed te 
kunnen lenen waren in Rotterdam 
veelbelovend. Kinderen hebben meer 
spelaanleiding, vervelen zich minder 
en gaan zich aanmerkelijk beter ge -
dragen. Het effect is o.a.: minder  

vandalisme, drugsgebruik op het plein 
nam af, er ontstond een veilige speel-
plek voor de kinderen. 
 
Ook bleek in Rotterdam, dat jongere  
en oudere kinderen beter met elkaar 
omgingen op het plein/park. 
De komst van de spelcontainers op de 
pleinen zorgden er voor, dat er dage-
lijks 150 tot 200, met mooi weer zelfs 
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Stichting Haagse Hopjes Transvaal

Joke en Sylvia bezig met de administratie - 2001 
Stichting bezoek aan Rotterdam - 17 mei 2001

veel meer, kinderen hun vertier zoch-
ten daar. Vooral veel kinderen van  
ouders met lage inkomens (allochtoon 
/ autochtoon), die thuis weinig speel-
goed hadden, maakten gebruik van de 
spelcontainer. 
 
Voorwaar een groot succes! 

Den Haag, 1998
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De Haagse Hopjescontainer op het 
Kaapseplein is afkomstig van de  
Gemeente Den Haag, na een renovatie 
van het Kaapseplein dat gesponsord 
was door financiële steun van  
Nationale Nederlanden. 
De opening van het 1ste Haagse Hopje 
was op 8 mei 1996.  

Wij boften toen met de medewerkers 
die een baan hadden gekregen via een 
Melkertbaanregeling”. 
Het speelgoed voor deze container 
werd aangeschaft uit sponsorgelden 
die verworven waren door de  
“Werkgroep Haagse Hopjes  
Transvaal”, nu Stichting Haagse  
Hopjes Transvaal. 
Twee jaar later werd de container 
overgedragen aan de Stichting.  9Haagse hopjes 

Kaapseplein

Internationaal Kinderfeest - 17 april 2002 

Nationale straatspeeldag - 29 mei 2002 

Nieuw speelgoed van sponsor Madurodam - augustus 2002 



ruth firstplein  | april 200110



22 Januari 1997: opening van de Hop-
jescontainer op het Ruth Firstplein, 
door de kersverse Burgervader van 
Den Haag, de heer Wim Deetman, 
later werd de heer Deetman bescherm-
heer van onze Stichting. 
Waar mogelijk stond en staat hij altijd 
voor ons klaar.  
Het Ruth Firstplein is ons 2de Haagse 
Hopje. Vele sponsorbrieven zijn er aan 
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Ruth Firstplein

Opening door Wim Deetman - 22 januari 1997 

vooraf  gegaan om de containers in 
Transvaal binnen te krijgen. Gelukkig 
werden wij goed geholpen door de  
Gemeente Den Haag. Hier zijn wij 
ook erg dankbaar voor.  

 
Vele jaren hebben wij de Straat -
speeldag georganiseerd op het Ruth 
Firstplein. Na de renovatie van dit 
kleine plein konden wij hier niet meer 
terecht voor grootschalige activiteiten. 
Natuurlijk is de container zo veel  
mogelijk open en staat hier onze vaste 
medewerker Mimoun Achalhi.  
Hij leent speelgoed uit en houdt zich 
actief  bezig met de jongeren die het 
plein bezoeken.  
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De Haagse Hopjescontainer op het 
Wijkpark Transvaal werd geopend op 
29 januari 1997 en is ons 3de Haagse 
Hopje. Naast het succes van het groot-
ste Hopje te zijn, is dit plein ook be-
kend door de extra activiteiten zoals 
het vieren van Koninginnedag en/of   
5 mei en Koningsdag. Daarnaast is het 

ook al jaren bekend door het aan -
bieden van sportworkshops en andere 
sportieve activiteiten.  
Op mooie dagen komt iedereen naar 
het Wijkpark Transvaal. Alle zitran-
den zijn dan vol en de medewerkers 
van het Haagse Hopje Wijkpark 
Transvaal, ontvangen dan veel kinde-
ren met ouders, soms wel 400 per dag 
voor het hekje en allemaal willen ze 
speelgoed lenen. 
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Wijkpark Transvaal

Internationaal kinderfeest - zomer 2000

Koninginnedag - 30 april 2002

Esra 9 jaar - maart 2001



Internationaal kinderfeest, Joubertplantsoen  | 12 april 201714



De Haagse Hopjescontainer op het 
Joubertplantsoen werd geopend op  
5 februari 1997. 
Dit is ons 4de Haagse Hopje.  
 
19 Jaar geleden bedacht onze Turks /  
Nederlandse medewerker om het 

Turkse kinderfeest naar Transvaal te 
halen. Omdat wij hier meer dan 120 
nationaliteiten hebben noemden wij 
het “Internationaal Kinderfeest”. 
Op 12 april 2017 was het ook de 20ste 
keer dat het Internationaal  
Kinderfeest georganiseerd werd.  
 
De Stichting Haagse Hopjes heeft veel  
te danken aan Geer van Vliet, die in 

15

de periode dat onze voorzitter Joke 
regel matig in het ziekenhuis lag, de 
honneurs heeft waargenomen. 
Juist in de periode dat alle containers  
geplaatst werden. 

Haagse hopjes 

Joubertplantsoen 

Internationaal Kinderfeest - april 2001 

Vrijwilliger Angel bezig met fietsenreparatie op het Wijkpark - 21 september 2002



straatspeeldag anna blamanplein  | 29 mei 200216



Even een stukje geschiedenis van de 
Hopmobiel. Deze werd op verzoek 
van een bestuurslid van “Werkgroep 
Anna Blamanplein”, Natascha Kok, in 
samenwerking met de Stichting, aan-
geschaft.  
Wij hebben hard gewerkt om al de 
sponsorgelden bij elkaar te krijgen 
voor deze Hopmobiel.  
 
Het werd in eerste instantie geen vaste 
Hopjescontainer op het Anna Blaman-
plein maar een rijdend Hopje, de Hop-
mobiel, “Hop” van “Hopjes” en 
“mobiel” van “rijden”.  
Deze Hopmobiel werd na een lange 
voorbereiding op 21 februari 2003,  
gebracht op het Anna Blamanplein. 
Natuurlijk werd vlak daarna het eerste 
feestje gehouden op 26 februari 2003. 
26 juni 2007 kreeg het Anna Blaman-
plein de gerenoveerde container van 
het Wijkpark Transvaal en deze werd 
op 11 juli 2007 feestelijk geopend met 
de eerste familiedag op het  
Anna Blamanplein. 17Haagse hopjes 

Anna Blamanplein

Zomervakantieactiviteiten - 19 juli 2006



Aflevering hopmobiel | 2 februari 200318



De Hopmobiel ging toen naar andere 
pleinen in de Wijk Transvaal. En dat 
viel niet altijd mee……….! Om naar 
het pleintje van de school aan het 
Vrijstaathof  te komen moest de  
Hopmobiel soms smalle paadjes 
nemen met dit als resultaat. 

Verder stond de Hopmobiel op het  
Arnold Aletrinoplantsoen, de  
Marktweg en het Stellenboschplein, 
daarnaast werd de Hopmobiel ingezet 
bij de lampionnenoptochten door de 
wijk. 
Sinds een aantal jaren komt de  
Hopmobiel hoofdzakelijk 2 x per week 
op het Stellenboschplein op dinsdag en 
donderdag.  

19Haagse hopjes 

Hopmobiel 

Ongeluk Hopmobiel, achter Vrijstaathof



Open dag | 19 november 200520



11 mei 2005 werd het Haagse  
Hopjes/Beheerhuisje opgeleverd.  
Een prachtig gezicht op het nieuwe 
Wijkpark Transvaal. 
 
Maar helaas gingen wij qua ruimte er 
niet op vooruit. Ook nu nog is het bin-
nen een kunst om alles op te stapelen.  
 
De vergaderruimte boven is natuurlijk 

heel fijn. Soms heeft het Hopje er ook 
kantoor.  
De Haagse Hopjes Container is 
gereno veerd en ging daarna naar het  
Joubertplantsoen zodat deze container 
ook gerenoveerd kon worden.  
Nadat alle containers waren gereno-
veerd ging de laatste op 26 juni naar 
het Anna Blamanplein waar de  
Hopmobiel stond. 

21Haagse hopjes 

Haagse Hopjes / Beheerhuisje

Jubileumfeest - 2 september 2006 



Wijkpark Transvaal
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Wijkpark 29 augustus 2001

Wijkpark 29 augustus 2001

Wijkpark Sportmaatjes - 10 mei 2017

Wijkpark Vakantieactiviteit - 5 augustus 2016

Wijkpark Vakantieactiviteit - 5 augustus 2016
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Kaapseplein 

Herinrichting speeltuin Kaapseplein - 25 mei 2016

Kaapseplein - 2002

Familiedag Kaapseplein - 28 mei 2014

Familiedag Kaapseplein - 28 mei 2014

Djembé Kaapseplein - 25 juni 2003

Uitleen Kaapseplein - 18 juli 2017

Familiedag Kaapseplein - 24 mei 2013

Straatspeeldag Kaapseplein - 29 mei 2002



Extra activiteiten
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11e Lampionnenoptocht - 3 november 2010

Opening Sprankelplek A. Blamanplein van Jantje 
Beton door Koningin Beatrix  - 21 oktober 2006

Open Huis - 24 juni 2009

Open Huis - 24 juni 2009

Sinterklaas - 3 december 2014

Lampionnenoptocht - 17 november 2005
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Extra activiteiten

Koningsdag - 27 april 2017

Kingdag op het Wijkpark Transvaal - 30 juni 2011

Opening Wijkpark Transvaal - 18 juni 2005

Siemensdag - 2 september 2006

Ruth Firstplein, klimmuur - 11 augustus 2003

Sportworkshop Stellenboschplein - 31 aug. 2016

Koningsdag - 27 april 2017



Joubertplantsoen 
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Zomerfeest - 2 juli 2003

Bubble voetbal - 3 september 2014 

Familiedag - 16 april 2014 

Familiedag - 12 april 2017

Bloemetje voor vrijwilligster Ria -26 juni 2016

Familiedag - 12 april 2017

Internationaal Kinderfeest- 16 april 2014

Jeroen geslaagd voor de HALO - 26 juni 2016
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Anna Blamanplein 
Familiedag - 22 juni 2016

 Rolstoel Workshop - 1 oktober 2014

Familiedag - 10 september 2010

Opening Hopmobiel - 21 februari 2003

Jantje Beton Sprankelplek - 1 oktober 2006

Familiedag - 10 september 2010

Sportworkshop - 17 mei 2016



Ruth Firstplein
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Nationale Straatspeeldag - 10 juni 2009

Klimmuur - 11 augustus 2003
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Stellenboschplein 
Sportworkshop - 5 juli 2017

Anne - uitleen speelgoed

Familiedag - 31 augustus 2016

Familiedag - 8 september 2014



Sponsor Global Day - 8 mei 2015

Willemien Willard, de zuster van onze sponsors 
Erna en haar zoon Jan-Huug - 16 augustus 2006

Ballen van sponsor Elf  - 27 oktober 2015

Nieuw speelgoed - september 2002

Ophalen speelgoed bij De Slinger - 21 februari 2011

Skelter - 21 februari 2014

Skelter - 16 augustus 2006

Sponsor Jan-Huug brengt bezoek HH- 17 juli 2015

Sponsors

30
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Aan het werk

Annie, Frans en Joke - 2003

Joke en Peggy - 2015

Jeroen - 2017

Penningmeester Grad

Secretaris Henneke aan het werk

Beppie en Joke aan de financien - 2015

Peggy begeleidt MBO stagiaires - 2010

Fariz helpt met inbinden jaarverslag - 2015



1e vakantieactiviteit op het wijkpark transvaal | 12 juli 201732



De stichting heeft ten doel, het beheer 
en de exploitatie van ruimten, ingericht 
als uitleenpunt van kinderspeelgoed 
binnen de Haagse wijk Transvaal.  
Het uitlenen van speelgoed aan  
kinderen van 3 tot 15 jaar in ruil voor 
goed gedrag. 
 
Subdoelstellingen: 
Het organiseren van sport- en spel -
activiteiten voor kinderen en jongeren 
van 3 t/m 27 jaar. 
 
Het betrekken van de ouders bij het  
spelen van hun kinderen.  
Meewerken aan de leefbaarheid in de 
wijk Transvaal. In het bijzonder de  
pleinen waar de Hopjes staan.
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Doelstelling Bestuur Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
De Werkgroep Haagse Hopjes die sinds 1995 bestond, vanuit de toenmalige  
Bewonersorganisatie Transvaal, ging op 3 november 1997 over in Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal. 
 
In juli 2009 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden, de heer Grad  
Sissingh is toegetreden tot het bestuur, hij was wel al jaren financieel adviseur 
van de Stichting Haagse Hopjes, nu is Grad ook penningmeester geworden.  
 
Het bestuur van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal heeft nu de volgende  
samenstelling: 
Joke van den Boomen, voorzitter 
Natascha Kok, 1e secretaris 
Henneke Vogels, 2e secretaris 
Grad Sissingh, penningmeester en financieel adviseur 
Kees te Gussinklo, bestuurslid 
 
Het bestuur wordt ondersteund door: 
Ed de Bruyn, fotografie, webmaster 
Roel Wijnants, fotografie 
Corrie Leenheer en Cobie de Nie 
 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
Wijkpark Transvaal, 
Wolmaransstraat 10, 2572 EK Den Haag 
Mob. 06 - 307 21 668  
E-mail: info@haagsehopjes.nl 

Bestuur Stichting Haagse Hopjes Transvaal



l  Altijd luisteren naar de Hopjes me-
dewerkers/beheerders van het plein! 
l  Maak het gezellig en leuk, ruzie 
maken hoort daar niet bij! 
l  We houden met elkaar het plein 
schoon en heel! 
Dus geen schilletjes van pitten, noten 
of  ander afval op de grond gooien.  
l  Geen speelgoed van elkaar 
afpakken!  
 
Lenen van speelmateriaal 
l  Je kan alleen lenen met een geldig 
Haagse Hopjespasje van jezelf. 
l  Voorzichtig met het geleende speel-
goed omgaan en het altijd weer netjes  
terugbrengen! 
l  Ieder kind blijft altijd verantwoor-
delijk voor zijn eigen geleende speel-
goed. 
l  Met de geleende spelmaterialen 
mag je alleen spelen op het plein. 
l  Tijdens de pauze wordt GEEN 
speelgoed uitgeleend. 
Je mag het wel terugbrengen. 
l  Ruilen van speelgoed mag alleen 
als de Hopjesmedewerkers het weten. 

Aansprakelijkheid 
l  De medewerkers van de Stichting 
Haagse Hopjes zijn niet aansprakelijk 
voor diefstal en/of  vermissing, of  ont-
stane schade van uw eigendommen.  
l  De medewerkers van de Stichting 
Haagse Hopjes zijn niet aansprakelijk 
voor letsel, dat door kinderen is opge-
lopen tijdens gebruikmaking van de 
spelmaterialen van de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal. 
l  Bij diefstal of  vernieling van eigen-
dommen van de Stichting Haagse 
Hopjes wordt aangifte gedaan bij de 
politie! 

34

goed meehelpt krijg je misschien zelfs 
een snoepje. 
Ieder lid moet zich houden aan de 
pleinregels (zijn bijgevoegd) de mede-
werkers van de Stichting Haagse Hop-
jes Transvaal hebben het recht om 
kinderen van het plein te verwijderen 
of  voor onbepaalde tijd pasjes in te 
nemen van kinderen die zich op het 
plein hebben misdragen of  die zich 
niet aan de regels hebben gehouden. 
Wij adviseren u ook om alle informa-
tie goed door te lezen en de regels aan 
uw kinderen uit te leggen.  
Dit om misverstanden te voorkomen. 
 
De Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal is 
niet aansprakelijk 
voor schade of  letsel 
aangebracht of  ver-
oorzaakt door, het 
spelen van uw 
kind/kinderen op de 
pleinen waar de 
Haagse Hopjes staan.

Haagse hopjes 

Pleinregels 

Wanneer mag je speelgoed lenen?

Je mag speelgoed lenen als je bijvoor-
beeld kleine karweitjes doet op het 
plein, o.a. kleine kinderen helpt met 
fietsen, het plein aanveegt of  papiertjes 
“happen”, meehelpt met allerlei spelle-
tjes geen andere kinderen pest, luister 
naar de juf  en meester en natuurlijk 
niets kapot maakt of  het plein vervuilt 
met onder andere schilletjes van zon-
nebloempitten. Dus door goed gedrag 
kan je speelgoed lenen en als je extra 

Ed, webmaster/fotograaf



In de spelcontainers zit een heleboel 
speelgoed zoals: 
rollerskates, skeelers, fietsen, spring-
touwen, voetballen, poppenwagens, 
skelters en nog veel meer spannend 
speelgoed. Iedereen die iets uit de  
spelcontainer wil lenen, moet eerst lid 
worden van de Stichting Haagse  
Hopjes Transvaal. Je wordt lid door 
een gratis pasje te laten maken bij een 
van de medewerkers van de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal. Deze men-
sen lenen aan jou het speelgoed uit en 
houden ook nog eens toezicht op het 
plein.  
 
Let op: 
Als je een pasje wilt aanvragen, moet 
je wel één van je ouders of  een voogd 
meenemen. Deze moet een geldig  
legitimatiebewijs bij zich hebben en 
een brief  waarop het adres vermeld 
staat. Samen met twee pasfoto’s van 
jou (niet te jong), anders kun je geen 
lid worden. Er wordt dan een mooi 
pasje gemaakt met daarop je pasfoto 
en dat lever je in bij de medewerkers 

als je speelgoed wilt lenen. Als je het 
speelgoed weer terugbrengt, dan krijg 
je ook je pasje terug. Je mag met je 
pasje op alle pleinen van de Stichting 
Haagse Hopjes lenen. Makkelijk toch? 
Oh, ja, als je binnen de wijk gaat ver-
huizen dan moet één van de ouders je 
nieuwe adres door geven en een nieuw 
pasje te laten maken.
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Ook niet daar laten liggen en op de 
speeltoestellen gaan. 
 
l  NIET tegen de stoepranden of  
ander dingen aan botsen. 
 
l  NIET van de stoep af  bonken. 
 
l  Geen speelgoed ruilen. Zelf  het  
geleende speelgoed terugbrengen als je 
niet meer wilt spelen. En je pasje  
terugvragen. 
 
l  NIET het speelgoed bij je ouders 
“stallen” en dan ergens anders gaan 
spelen. Er staan altijd kinderen te 
wachten om te fietsen. Dus lever het 
in. Dan kan je later weer lenen.

Haagse hopjes 

Wat kun je in de Haagse Hopjes spelcontainers doen? 

Regels voor het lenen van speelgoed

l  Alleen lenen met je eigen pasje. 
NIET op het pasje van iemand anders, 
ook niet je zusje of  broertje. 
 
l  Ouders en kinderen moeten zich 
houden aan de pleinregels. Deze staan 
aan de andere kant van dit groene vel. 
Dit krijg je bij het gele inschrijfformu-
lier. 
 
l  Kinderen moeten ruim 20 minuten 
spelen met het geleende speelgoed en 
mogen het niet onderling ruilen. 
 
l  NIET met speelgoed op het gras. 

Pierre Heijnen kijkt naar zijn gesponsorde skelter - 22 juli 2014
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Fundatie 
Van den Santheu-

Het Oude 
Koetshuis/ 
Willem van 
Heckfonds

Dominicanessen van  
Neerbosch

Tyll-Kars Stichting

Pierre Heijnen

Jan-Huug Lobregt en Mevrouw Willard

Sponsors afgelopen 20 jaar Erratum

Anne Lotje Schipholt 
N.V. Woningbeheer 
Stichting Kinderpostzegels Nederland 
ING Nederland 
Ernst en Young 
Rabobank Nederland 

Tijdens het  
productie proces zijn op 
pagina 36 enkele logo’s 
van onze sponsors niet 
goed weergegeven, 
hiervoor onze excuses.


