
Zesde Hopjescontainer geopend

De Haagse Hopjes zijn een plein rijker. Het
Anna Blamanplein heeft sinds 11 juli 2007
haar eigen container zodat de Hopmobiel die
hier altijd stond zich op zijn eigenlijke werk
kan richten. Mobiel zijn en op andere pleinen
in Transvaal kinderen de mogelijkheid geven
om speelgoed te lenen. Natuurlijk gaat een
dergelijk opening gepaard met een groot
feest. Vanaf half twee stonden de kinderen

al in de rij terwijl het feest toch echt pas om
twee uur zou beginnen. Buiten de
buurtvaders waren er deze keer minimaal
twaalf leerlingen en vier leerkrachten
aanwezig van het Transvaal College om een
helpende hand te bieden. Over alle
kraamspelletjes wil ik deze keer kort zijn.

Die werden zoals gebruikelijk goed bezocht.
En alle luchtkussens die opgeblazen waren
net zo goed. Ik wil liever even stil staan bij
de andere gebeurtenissen van vandaag. Zo
heb ik nog nooit zoveel (kleine) kinderen zien
breakdancen. Hoe ze in evenwicht blijven en
niet in tweeën breken zal mij altijd een
raadsel blijven. De groep die de workshop
verzorgde heeft geen naam maar koos ter
plekke voor “The Groupies”. Het zei zo. Dat
sommige mensen van elastiek gemaakt lijken

werd hoog overal bovenuit stak, werd
vooral bedwongen door meisjes zo viel mij
op. Een ballonnen clown blies zijn longen
leeg en toverde simpele ballonnen om tot
muizen, honden, katten, vervaarlijke
zwaarden en zelfs prinsessenkroontjes.
Op de Quad baan deze keer veel
peutertjes. Uiteraard onder begeleiding
van een grote broer of een volwassene.
Met stralende gezichten vlogen ze door de



bochten. Hilarisch werd het toen één van
de poortjes gracieus ineen zeeg en de
Quadrijders er subiet tegen aan botsen.
Dat kon geen kwaad want de poortjes zijn
gevuld met lucht. Het had wel iets weg
van een slapstick filmpje.
Ik begrijp nog steeds niet waarom want
aan iedere kraam hangt een vuilniszak,
maar de onvermijdelijke rommel die
meestal op een plein achterblijft na een
feest werd direct opgeruimd door de
jongeren van “Go4it”, een project van

Bureau Halt. De kinderen stonden nog nét
niet achter je. Een vermanend woord voor de
vervuilers was volgens mij wel op zijn plaats
geweest. Misschien een idee voor andere
organisatoren om tijdens een feest “Go4it” in
te schakelen? Wat verderop werd met
ernstige en geconcentreerde blik op de leraar
op Djembé trommels getimmerd. Tellen en
drummen tegelijk is best wel moeilijk. De
brassband Peligroso, inmiddels een zeer
bekende naam in Transvaal en daarbuiten,
deed dat even later oorverdovend nog eens

dunnetjes over. Het hele plein bestond al
snel uit een grote groep swingende
mensen. Sommige kleintjes liepen met
hun vingers in de oren. Maar wél mee
swingen natuurlijk. Op het podium werd
het optreden van Peligroso afgesloten
waarna het tijd was voor het “moment
suprème”. De officiële opening van
Hopjes Container nummer zes. Niemand

minder dan de voorzitster van de Haagse Hopjes,
Joke van den Boomen, nam deze belangrijke
taak op zich. Eerst een dankwoord aan het
Oranje Fonds die ervoor gezorgd heeft dat de
inventaris en heel veel speelgoed aangeschaft
kon worden. Ook Staedion en Vestia hadden een
bijdrage geleverd. Na verder nog de Gemeente
Den Haag bedankt te hebben die uit het
zogeheten IPSV-potje voor een groot gedeelte
het feest had gefinancierd, mocht de kunstenaar
Micheal zijn werk onthullen. Het kunstwerk beeld
een clown uit die met zijn rechterhand wijst naar
de Pleinregels die hij in zijn linkerhand houdt. De
Hopjes



medewerkers, Zulaika en Hassan,
die de vaste bezetting van dit Hopje
zullen vormen openden de
container voor de allereerste keer.
De aah’s en oeh’s waren niet van de
lucht. Werkelijk tot aan de nok toe
vol gestouwd met fietsjes, skelters,
rollerskates en andere, voor
kinderen zeer noodzakelijk
speeltuigen. Aan de buitenkant van
dit Hopje ontdekte ik een ijzeren
wasbak met kraantje. Handig. Dan
ben je meteen van het gezeur:
“Meester/Juf mag ik wat drinken”

af. Ik ben er van overtuigd dat de jeugd ook
van dit Hopje weer erg veel plezier gaat
krijgen. En daarom zijn mijn laatste woorden
over deze opening: Gefeliciteerd Hopjes met
deze nieuwe aanwinst, maar vooral
gefeliciteerd jeugd van het Anna Blamanplein.
Jullie hoeven je vrije uren niet meer achter
een computer door te brengen maar daar
waar het hoort. In de frisse buitenlucht.
Kimm 110707
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