
 
 
 

 

 
20 jaar Haagse Hopjes Transvaal 

woensdag 23 augustus 2017   
 De Haagse Hopjes in getallen:  

20 jaar Haagse Hopjes, 20+ graden Celsius, 1.000+ 
kinderen die een bandje kochten, 12.000+ kinderen 
lid, 25 activiteiten per jaar, 6 dagen per week 
speelgoed uitlenen op 6 pleinen in Transvaal,  
100 vrijwilligers. Al met al getallen om trots op te 
zijn. Maar dan moet je er natuurlijk ook nog iets 
mee doen! Op 23 augustus 2017 heeft de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal opnieuw laten zien dat 
het niet alleen maar mooie  
 

getallen presenteert, maar ook mooie, sfeervolle en 
erg druk bezochte activiteiten kan neerzetten. 
Natuurlijk hebben we gedurende de vakantie erg veel 
bezoek gekregen van de kinderen uit Den Haag en 
omstreken maar ditmaal waren er ook vele genodigden 
die de dag mochten meemaken. Onder deze 
genodigden waren weer sponsoren, ambtenaren maar 
ook bekende van mensen die veel tijd in de Hopjes 
steken. Deze mensen hebben nu van dichtbij de sfeer 
op onze activiteiten mogen proeven.  

 
Er stond dan ook wel wat op het jubileumfeest van 
de Hopjes. Het grootste springkussen ter wereld 
was weer aanwezig op het Wijkpark Transvaal waar 
de kinderen met 70 vriendjes en vriendinnetjes 
tegelijk op konden. Dan konden ze opnieuw in de 
Efteling achtige zigzag rij gaan staan en konden ze 
dit binnen afzienbare tijd nog een keertje dunnetjes 
overdoen.  
 
 

Dan waren de altijd sportieve jongens van Skateland 
aanwezig met hun, voor de Hopjes speciaal 
ontwikkelde Stuntstep/BMX-Combi. Hoewel dit af en 
toe nog de nodige schaafplekken oplevert staan de 
kinderen hier na een valpartij meestal direct weer op 
om het opnieuw te proberen!  
 
Ook hadden we de vaste springkussens van de Hopjes 
weer op het plein staan. Hoewel deze natuurlijk in het 
niet vielen bij het massale andere springkussen, 
konden de kleinere kinderen hier wel weer op hun 
gemak spelen.  
 



 
 

Ook konden deze kleinere kinderen terecht bij de 
draaimolen en voor de iets moedigere kinderen de 
zweefmolen of de kids Play-zone die lekker op het 
grasveldje lag.  

 
Voor de sportieve kinderen waren er 2 danspodia 
waar ze in verschillende stijlen konden dansen. En 
gedanst werd er op het Wijkpark Transvaal op 
woensdag 23 augustus 2017. Zowel de 2 
dansdocenten als de danseressen van Chi Ku Cha, 
werden begeleid door de Brassband van 

Brassculture.  
Deze liepen tussen de mensen door over het plein, 
waarbij ze iedereen aan het swingen kregen met hun 
dansbare beats.  
 
Genoeg te doen? Dat was nog niet alles er werd ook 
weer veel geoefend door de kinderen op de slackline. 
Vellen hadden hun vriendjes weer meegenomen om 
elkaar te helpen hun evenwicht op het koord te 
oefenen. Of op het balance-board waar ze ook hun 
evenwicht dienen te bewaren. Bent u nog benieuwd 
wat slacklinen is, kijk dan even op de website van de 
Hopjes: www.haagsehopjes.nl voor filmpjes en foto’s. 
 

Tot slot was er dan nog de show: ‘turbulente’ van de 
acrobaten van Tall Tales Acrobats. Een show over 
piloten die de moeilijkste capriolen uithalen en hun 
trukendoos volledig opengooiden om het publiek 
een grandioze show voor te schotelen. Naast deze 
shows gaven ze workshops in de jongleren, de 
diabolo en het Chinese bordje. Hier liep het storm 
want veel kinderen oefenen dit op het 
Stellenboschplein als de Hopmobiel hier staat, 
meestal op dinsdag en donderdag.  

 
Jeroen de Groot 

 
De sfeer op het Wijkpark Transvaal tijdens het 20-
jarig jubileum, is goed opgeschreven door Jeroen. 
Het was top! Dank je wel, voor ieders inzet, maar 
zeker de inzet van Jeroen de Groot! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Voordat het feest begon werden wij verrast door  
Set in Motion die bood ons een prachtige groen – 
gele skelter aan. Ik mocht hem in ontvangst nemen. 
Wat een mooie skelter. Hartelijk bedankt heren. 
Misschien ga ik er nog wel een paar bestellen! Voor 
ieder plein …??? 
 
Bijna is ons Jubileumjaar afgelopen, dit vieren we het 

hele jaar op 
alle pleinen 
een beetje. 
Overal was iets extra’s dit jaar. De reden hiervan is 
dat op ieder plein, 20 of 21 jaar geleden een 
Haagse Hopjes Container is neergezet.  
De Hopmobiel en de Container op het Anna 
Blamanplein kwamen respectievelijk in 2003 en 
2007.  
 

In 1995 werd er al gewerkt aan sponsoraanvragen voor 
de containers.  
 
Maar ons Jubileum “20-jaar Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal”, is eigenlijk op 2 november 2017.  
Dan bestaat de Stichting dus 20-jaar. 
 
In het organiseren van een Jubileumjaar gaat veel tijd 

zitten. We 
wilden 
immers zoveel mogelijk van de Hopjes laten zien. 
Gelukkig wordt onze stichting ondersteund door Ed 
de Bruyn, hij is onze “Hoffotograaf”.  
Hij ontwerpt prachtige affiches voor ons, al 
jarenlang is hij onze webmaster en plaatst hij alle 
foto’s en verslagen van onze activiteiten en 
nieuwtjes op onze website:  
http://www.haagsehopjes.nl/ 

 
Tentoonstelling: 
Natuurlijk kon dit niet ontbreken op ons feest. Deze prachtige tentoonstelling is ook gemaakt 
door Ed de Bruyn. Gelukkig heeft ook Ed een groot archief van foto’s van de Stichting en 
konden we met z’n tweeën wekenlang , kopiëren, 
mapjes maken, doorsturen, teksten voor bij de foto’s 
en dan als laatste de platen maken. Weer een hele 
klus voor Ed.  
Veel werk, maar het resultaat was ernaar, veel 
mensen hebben genoten van deze tentoonstelling. 
Ook de kinderen vonden wel een jongen op foto die 
een oom bleek te zijn. Erg leuk om alle reacties te 
horen. Mochten er mensen zijn die deze 
tentoonstelling graag in hun gebouw of atrium willen 
plaatsen voor een poosje, dan kan dat. Belt u gerust 
even naar de Stichting. Het zou zonde zijn als hij in de 
dozen bleef zitten. We gaan zelf de buurthuizen en de 
Bibliotheek benaderen.  
De tentoonstelling zal ook op onze site geplaatst worden. 
 
 



 
 
Een Boekje: “20-jaar Haagse Hopjes Transvaal”. 

Dat kon na ons eerste boekjes 5 jaar 
Haagse Hopjes, 10 jaar Haagse 
Hopjes en een dvd 
15 jaar Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal, ook nu niet ontbreken.  
20 jaar Haagse Hopjes Transvaal is 
een prachtig boekje geworden met 
veel nieuwe en oude foto’s van heel 
veel mensen en medewerkers. Maar 
ook met informatie over de 
geschiedenis, de regels voor het 
lenen van speelgoed en de 
pleinregels. Iedereen die 
geïnteresseerd is kan een boekje 
vragen bij een van de Hopjes in 
Transvaal.  

 
Dit boekje, dat gemaakt is door Ed, zal ook op onze site te zien zijn.  
  
T-shirts: 
Op een feestje moet je er toch ook leuk uitzien. 
Dus hadden wij voor alle medewerkers en 
vrijwilligers een T-shirt laten bedrukken. Natuurlijk 
in onze kleuren geel – groen. Nee, níét de ADO-
kleuren, maar Hopjes-kleuren. Dit stond erg leuk. 
 
De catering: 
 
 
 
 

Een drankje en een hapje hoort ook bij een feest. 
Bij ons zijn dat meestal sapjes of water. Maar wel 
leuk versierd met een stukje fruit op een rietje, een 
parasolletje of een slingertje. 
De hapjes waren voor iedereen te nuttigen, van 
Marokkaanse koekjes, baklava, verga, halal 
en de heerlijke hapjes van Slotboom waren 
aanwezig. Iedereen heeft hiervan genoten.  

 
 
 
Draaiboekje: 
Om “alles in goede banen te leiden”, wordt er altijd 
een draaiboekje gemaakt. De activiteiten beginnen 
om 14.00 uur en het officiële gedeelte zou om  
15.00 uur beginnen. Alles stond in het draaiboekje. 
Echter de komst van de Gemeente Den Haag was 
met vraagtekens omgeven……   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Er waren een aantal sponsoren aanwezig, deze 
mensen zijn enorm belangrijk voor ons. 
Erna Willard, een van onze sponsors, heeft de 
tentoonstelling geopend. Omdat Erna een van een 
sponsorfamilie is leek het ons leuk om juist deze 
geschiedenis toe te lichten. Dit heb ik verteld in mijn 
toespraakje voorafgaand aan de opening van de 
tentoonstelling.  
Erna opende de tentoonstelling door een bos 
“bloemen”, in ontvangst te nemen van onze 

Ballonnenclown John. Hiermee was de tentoonstelling geopend en toegankelijk voor iedereen.  
Natuurlijk kreeg Erna ook nog een mooie bos bloemen, evenals Ed de Bruyn voor al zijn werk.  
De tekst van het toespraakje staat apart op de site. 

 
En toen was het moment gekomen dat niet in mijn draaiboekje stond. Ik wist immers niet wie 
er van de Gemeente Den Haag zou komen. De heer van Aartsen heeft in zijn periode van 
Burgemeesterschap ook nooit de moeite genomen om eens naar de Hopjes in Transvaal te 
komen. Iedereen die uitgenodigd is was toch welkom. Iedereen die ons Jaarverslag 2016 en 
activiteitenplan 2017 in april of eerder ontvangen had wist toch dat wij op 23 augustus 2017 
ons 20-jarig Jubileum vierden? Dat Transvaal een wijk is waar men liever niet over praat is ons 
al jaren duidelijk. Maar dat men ook zo’n houding heeft bij zoiets positiefs als de Haagse 
Hopjes Transvaal? Dat had ik toch nooit gedacht en verwacht! 
 
Gelukkig werken er in het stadhuis nog mensen met hart voor hun werk. Deze waren wel 
aanwezig. En een daarvan heeft wel een toespraakje gehouden. Deze woorden hebben ons 
meer gedaan dan welk gemeenteraadslid of wethouder of burgemeester ooit zou kunnen 
doen. Ik ben geboren in Transvaal en voel mij een Hagenaar. Maar nu schaam ik mij voor  
Den Haag. 
 



Dit alles heeft geen invloed gehad op ons feest, de kinderen hebben genoten, nieuwe mensen 
die naar onze vakantieactiviteiten zijn gekomen waren er ook, en ons grootste compliment 
kwam van deze mensen, “wat jullie allemaal doen, heb ik nergens in Den Haag gezien”. “Wat 
jullie doen is multicultureel”. “Hier voelt iedereen zich thuis”. “Kinderen bewegen gezond en 
leren hoe ze met elkaar om moeten gaan”.  
 
Ik ben blij met deze dag, met alle lieve woorden, de kaarten, de bloemen de planten, en de 
vele mailtjes. Ik dank iedereen voor hun aanwezigheid en voor de inzet van alle mensen. Ik 
dank alle sponsors en iedereen die het mogelijk heeft gemaakt dat de Haagse Hopjes 
Transvaal er voor de kinderen kan zijn. 
 
Na afloop van het feest hadden de medewerkers en vrijwilligers nog een verrassing voor mij, 
Lieve woorden, mooie bloemen en ik krijg nog een fotoboek, geloof mij, dankzij al deze 
mensen hebben wij het bereikt en niet alleen door mij. Dank jullie wel. 
 
Joke van den Boomen – al 20 jaar voorzitter 
 

 
   
 
 
 
    

 
 
 
 

 
    

  
 
 


