
 

 

 

Viljoenpleintje, Hopmobiel begonnen 
23 maart 2022 
 
 
Bewoners die goed voor de wijk zijn, daar hebben wij ook 
wat voor over. Er zijn in Transvaal niet zo heel veel 
mensen die hun woonomgeving belangrijk vinden. Raar 
natuurlijk, wie wil er niet in een schone hele wijk wonen? 
Zeker met opgroeiende kinderen is dat heel belangrijk. 
 
Zo is een groep bewoners rondom het Viljoenpleintje 
achter de Kechlerstichting die dit wel belangrijk vinden.  
Dit pleintje is niet erg groot maar het was er wel heel erg 
mooi, hele mooie beplanting en bankjes om op te zitten. 
Als je je ogen dicht doet dan komt hier een enorme rust 
over je heen, zo mooi was het hier. Totdat de bezoekers/bewoners van de Kechlerstichting dit pleintje 
ook ontdekte en hier een handel in alles wat verboden is begon. Hierdoor vervuilde het plein, er lagen 
veel naalden in het rond en niemand wilde hier meer zitten. Met andere woorden, het pleintje 
verwaarloosde enorm. Maar dat pikte deze groep bewoners niet. Zij zorgde ervoor dat het plein werd 
schoongemaakt en ze zochten contact met de Haagse Hopjes Transvaal, of wij hier ook iets konden 
betekenen. En ja dat konden en wilden wij met heel veel plezier. Je moet immers heel zuinig zijn op 
bewoners die wat over hebben voor hun woonomgeving. 
 
Het is dus nu voor het derde jaar dat wij hier met de Hopmobiel komen. Een Hopje op wielen. Even 
voor de duidelijkheid: Hop is van Hopje, Mobiel van rijden, dus krijg je de naam HOPMOBIEL. Wij 
vinden het nog steeds leuk. Deze Hopmobiel 
heeft voldoende speelgoed bij zich om de 
kinderen op kleinere pleintjes voor een 
middag te vermaken. Wij hebben daar zelfs 
vorig jaar ook een echte sport en 
spelactiviteit georganiseerd. Ook dit jaar 
staat er weer een Familiedag gepland op dit 
Viljoenpleintje. Wij doen dit met veel plezier, 
zeker voor actieve bewoners. Wij willen ook 
deze mensen heel hartelijk bedanken voor 
hun inzet.  
 
Dus zijn wij op 23 maart weer begonnen om 
hier te staan en zullen dit zo lang mogelijk 
blijven doen. Alleen als wij Activiteiten 
hebben op andere pleinen dan mogen alle 
kinderen daarheen komen om gezellige 
sport- en spelmiddagen mee te doen en zijn 
we niet op het Viljoenpleintje. Zie hiervoor 
onze website www.haagsehopjes.nl 

http://www.haagsehopjes.nl/

