
 

 

 
 
 

Verhuizing Hopje Kaapseplein naar het Viljoenpleintje 
5 september ’22 
 
De meeste van jullie zullen het ongetwijfeld al hebben gezien of 
gehoord. Het Kaapseplein wordt groots aangepakt en 
gerenoveerd. Inbegrepen bij de renovatie zit ook een nieuw 
Hopje. Totdat de renovatie klaar is zal het Hopje daar dan ook 
gesloten zijn. Voor de werkzaamheden daar moest het huidige 
Hopje namelijk tijdelijk verplaatst en opgeslagen worden. Maar 
mocht het nu net zo zijn dat er een pleintje verderop, namelijk op 
het Viljoenpleintje vraag is naar een Haagse Hopje. Nu komen 
wij al wekelijks op het Viljoenpleintje met de Hopmobiel. Maar 
om daar verder te kunnen assisteren met de problematiek daar 
pakken wij deze kans op. In plaats dat het Hopje van het 
Kaapseplein in de opslag gaat en er voorlopig dus geen kinderen 
profijt en plezier van zouden hebben. Zetten wij het Hopje 
voorlopig in ieder geval neer op het Viljoenpleintje. Of dit een 
blijvende oplossing kan worden daarover zijn wij in contact met 
de Gemeente Den Haag. Dit zou voor ons namelijk betekenen 
dat er een vast plein extra bijkomt. Wij Hopen natuurlijk van wel! 
 
Zoals je op de foto’s kan zien zijn de voorbereidingen getroffen. 
Alles is uit de kasten gehaald en op de grond gezet. Losse 
objecten zijn vastgezet met tape of spanbanden zodat er niks bij 
het transport zal gaan schuiven. Zo was alles klaar voor vertrek. 
 
5 september was het zover, het Hopje werd bij het Kaapseplein 
op een vrachtwagen getakeld waarna deze het hopje weer 
netjes op het Viljoenpleintje heeft neergezet. Dit is allemaal 
zonder tegenslagen verlopen en ik kan dan ook vermelden dat 
het Hopje er ondertussen op het Viljoenpleintje netjes bijstaat. 
Klaar voor gebruik! 
 
Wij zijn nu hard bezig met het inplannen van de bezetting en 
hopen daar spoedig mee klaar te zijn. Wij houden jullie op de 
hoogte! 

Van Naar 


