
Schilderen opslagcontainers Haagse Hopjes

Begin juni 2007 is de firma Blitz&Blitz begonnen met het schilderen van de opslagcontainers

van de Stg. Haagse Hopjes. Vorig jaar zijn de Haagse Hopjes uitleencontainers al helemaal

gerenoveerd en nu is de buurt aan de opslagcontainers. Dankzij de sponsorgelden van Fonds

1818 en het VSB-fonds, gelden uit een legaat en van de Gemeente Den Haag, dienst OCW,

konden we deze ingreep laten uitvoeren en met heel leuk resultaat. De opslagcontainer op het

Ruth Firstplein is al bijna klaar, die moet alleen nog afgemaakt worden met een transparante

laklaag. De container op het Joubertplantsoen was al voorbewerkt door de firma Van der Kroft

en vandaag ging Wilma Blitz de schilderingen erop aanbrengen, althans ze is vandaag gestart.

Den Haag, 19 juni 2007

Door Joke van den Boomen

Hieronder het resultaat tot 12 juli 2007 en het verhaal van Kimm en de ervaringen van Wilma

en Bianca en de firma Blitz&Blitz.

Hopjescontainers opgepimpt

Vorig jaar zijn de Haagse Hopjes uitleencontainers

helemaal gerenoveerd. Nu is het de beurt aan de

opslagcontainers. Dankzij sponsorgelden van Fonds

1818, het VSB-fonds, gelden uit een legaat en van

de Gemeente Den Haag dienst OCW kon begin juni

2007 worden begonnen aan dit project. Het

aannemersbedrijf v.d. Kroft schildert de containers

groen/geel waarna de firma Blitz&Blitz de

gedetailleerde schilderingen erop aanbrengt.

Hieronder de belevenissen van Wilma en haar zusje:

“De opdracht van de Haagse Hopjes is als volgt: alle

vijf containers schilderen in de kleuren geel en groen

met daarop spelende kinderen. Ik ging achter de

tekentafel zitten en liet mijn potlood de vrije loop. Ik

wilde het kleurrijk hebben, simpel, kinderen met

speelgoed en het logo van de Haagse Hopjes.  Pff,

dat is een flinke klus. Na lang denken en tekenen

kwam ik op het idee om de spelende kinderen

allemaal te voorzien van het petje van de Haagse

Hopjes. Het idee stond op papier nu nog uitvoeren!

12 juni: starten op het Ruth Firstplein

Het weer zit niet mee. Het lijkt wel herfst. De hoosbuien worden afgewisseld door stortregens!

Tussen de regenbuien door heb ik, met behulp van mijn zusje, de tekeningen op de container

gezet. Na regen komt gelukkig zonneschijn en kon er geschilderd worden.



We hadden veel bekijks en kregen alleen maar positieve reacties. Van de kinderen maar ook

van de volwassenen. Er heerste een gemoedelijke sfeer op het plein. Ook “De Meester” (zo

noemen de kinderen hem) was erg behulpzaam. Een lekker bakkie koffie of thee en iedere keer

kwam hij helpen met het dekzeil goed leggen en vast maken als de regen weer eens met

bakken uit de hemel kwam. We hebben veel vriendjes en vriendinnetjes gemaakt.

19 juni: op het Joubertplantsoen

De weersomstandigheden zijn helaas niet

veranderd. Weer veel regen en weer tussen

de buien door de tekeningen op de container

gezet. Ook hier weer veel kinderen om ons

heen. Heel erg druk en gezellig. We werkten

met veel plezier omdat de kinderen het zo

mooi vinden en maakten dus ook hier veel

vrienden en vriendinnen. We werden echt

verwend door de meiden die bij het Hopje

werken en die ons koffie, thee en zelfs gebak

voorschotelden. Maar de eigengemaakte bara

was echt het allerlekkerst.





We hebben nog nooit zoveel complimenten gekregen. Er werd gegroet en een praatje gemaakt

door voorbijgangers en buurtbewoners. Daar wordt een mens vrolijk van. En het maken van de

foto’s samen met de meisjes was heel bijzonder. We kregen een dikke knuffel bij het afscheid

en dat doet je wel wat! Hier heten we voortaan “juf Wilma en Juf

Bianca”.

Maar we zijn nog niet klaar. Nu gaan we op het Anna Blamanplein

beginnen en daarna gaan we door naar het Kaapseplein. We hopen dat

het daar net zo gezellig is!”

Petje af:

Tot zover de belevenissen van Wilma en Bianca van de firma Blitz&Blitz. Wie gecharmeerd is

geraakt van de vrolijke containers; de firma Blitz&Blitz ontwerpt en schildert ook babykamers,

geboorteschilderijtjes en nog veel meer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via

www.wilmablitz@casema.nl.

Kimm 120707


