
 

 

 
 

Viljoenpleintje, Hopmobiel 
4 mei 2022 
 

Alhoewel we al vanaf 23 maart 2022 iedere week op 
het Viljoenpleintje komen, willen wij toch even 
duidelijk vermelden dat wij iedere woensdag er weer 
zijn. Met uitzondering wanneer wij als Stichting een 
van onze evenementen op een van de andere 
pleinen hebben die ook altijd op een woensdag 
plaatsvinden. Dan kunnen de kinderen van het 
Viljoenpleintje ook naar deze activiteit komen en 
staat onze Hopmobiel dus niet op dit pleintje. Voor 
de exacte data van onze activiteiten kun je op onze 
site terecht www.haagsehopjes.nl 
 
 

 Twee jaar geleden zijn wij benaderd door de 
gemeente Den Haag en betrokken omwonende om 
het drugs en hang probleem waar het Viljoenpleintje 
mee te maken heeft aan te pakken. Met name het 
tegen gaan van het rond hangen van deze drugs 
gerelateerde groep mensen. Ondertussen is de 
blauwe bus “de Hopmobiel” op de woensdagmiddag 
een bekend gezicht op het Viljoenpleintje. Zodra het 
Hopmobiel de straat in komt gereden staan de 
kinderen vaak al te wachten. Samen met meester 
Brian is de Hopmobiel de aankomende zomerperiode 
elke woensdag op het Viljoenpleintje te vinden.  
 
 

 
Naar ons inzicht is er nog een lange weg te gaan, maar zit er 
vooruitgang in! Ook de groepen veelal mannen verplaatsen zich 
namelijk al bij het zien van de Hopmobiel. Zo wordt het plein die 
middag weer even voor de kinderen uit de buurt. Zodat zij daar 
weer kunnen en durven te komen spelen.  
Het was in het begin wel even wennen voor de groepen mensen 
die in en om het plein rondhangen. De meeste zijn ondertussen 
aangesproken en op de hoogte. Dit merken wij de laatste tijd aan 
het feit wanneer ze de herkenbare blauwe bus zien, dat deze 
groepen zich van het plein verwijderen. Zo is de 
woensdagmiddag het plein van de kinderen.  
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Zodra de bus is uitgeladen springen de kinderen dan 
ook meteen op een fiets of skelter om rondjes om de 
centrale beplanting te fietsen. Er worden flink wat 
rondjes gemaakt! Lekker sportief en leuk om te zien! 
Dit natuurlijk allemaal onder het oog van meester 
Brian. Die samen met de betrokken omwonende 
alles in goede banen leidt. Natuurlijk zijn er nog 
genoeg andere dingen te doen, zo worden er ook 
bordspellen gespeeld en kunnen de kids kiezen uit 
meerdere soorten sporten zoals hockey, tennis en 
onder andere badminton. Wisten jullie dat meester 
Brian zelf fanatiek aan badminton doet? Als jullie zelf 
willen leren hoe dat moet kan je hem dat natuurlijk 
gewoon vragen. 
 
Wil jij ook een keer mee komen spelen? Wij staan op 
woensdagen van 1 uur tot 6 uur met de Hopmobiel 
op het Viljoenpleintje.  
 
Op 7 september 2022 organiseren wij natuurlijk ook 
een Familiedag op het Viljoenpleintje. Hiermee kijken 
wij terug op een positieve bijdrage en samenwerking 
met de omwonende van de afgelopen tijd.   
 
Bedankt en hopelijk zien wij jullie daar! 
 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
 


