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Het is alweer even geleden dat we met een update zijn gekomen 
over de renovatie van het Kaapseplein, dus bij deze! Zoals jullie 
weten zijn de werkzaamheden al een tijdlang aan de gang. Wij 
kijken ondertussen alweer een poosje uit naar de datum dat het 
plein weer geopend zal worden. Helaas is het nog niet zover en 
zullen we nog even geduld moeten hebben… Maar diegene die 
regelmatig langs het plein lopen of fietsen hebben gezien dat de 
werkzaamheden de laatste tijd opschieten. Zo staan 
ondertussen alle speeltoestellen op de juiste plek, de heuvels 
met groenstroken klaar om ingezaaid te worden en de hekken 
om het plein. Al met al kan je ondertussen al een aardig beeld 
krijgen van hoe het vernieuwde Kaapseplein eruit gaat zien. De 
bouwvakkers zijn op het moment nog steeds hard aan het werk 
om het plein af te krijgen zodat het daarna weer geopend kan 
worden voor de kinderen. Maar voordat dat gebeurt zal het plein 
bekroond worden met een nieuw Haagse Hopje. Zo kunnen jullie 
ook op het vernieuwde Kaapseplein weer als vanouds speelgoed 
lenen of komen sporten met een van de juffen of meesters. Wij 
hebben er in ieder geval alweer zin in!  
 
Ook kijken wij uit naar het nieuwe Haagse Hopje wat geplaatst zal gaan worden. De opslagcontainer 
zal namelijk groter zijn dan de vorige opslagcontainer. Hier kan dan ook meer speelgoed en 
spelmaterialen in zodat wij meer sport en spel kunnen aanbieden en hopelijk zo een nog grotere 
groep kinderen en buurtbewoners bereiken. Dit ook mede doordat het oude Hopje van het 
Kaapseplein nu op het Viljoenpleintje geplaatst is en daar in gebruik genomen is. Waardoor we er een 
Hopjesplein bij hebben gekregen, tot groot plezier van de ouders en kinderen hier.  
Hopelijk hoeven we niet te lang meer te wachten en zullen de laatste werkzaamheden soepel 
verlopen. Zodat er snel weer spelende kinderen op het plein te zien zijn!  


