
 
 
 
 
 

 
Wokken ……..Wokken …………Wokken…….. 18 november 2013 
 
Al sinds jaar en dag gaat  Stichting Haagse 
Hopjes één maal per jaar uit eten met 
vrijwilligers en medewerkers. 
Het bestuur waardeert het enorm dat zoveel 
mensen zich willen inzetten voor de kinderen 
in de wijk en maakt dit kenbaar door middel 
van het inmiddels traditionele etentje. 
Ook traditiegetrouw doen we dit bij het 
Wokrestaurant in het Haagse Zuiderpark.  
 
Deze locatie ligt aan de rand van Transvaal 
en is dus voor iedereen makkelijk bereikbaar. 
 

Dit jaar, maandag 18 november 2013, ging 
het toch iets anders. Ongeveer 65 personen 
hadden zich aangemeld voor het etentje en 
dit aantal is ook doorgegeven aan het 
restaurant. Dan moet het dus goed gaan zou 
je zeggen. Dat was uiteindelijk ook zo 
maar……nieuwe eigenaar nieuwe regeltjes. 
Op het afgesproken tijdstip waren nog lang 
niet alle mensen aanwezig en je mocht pas 
het restaurant binnen als iedereen er was.  
Gebaseerd op het aantal mensen dat binnen 
was kreeg Joke namelijk muntjes voor de 
drankjes.   Dus… eerst nog even wachten op 
de laatkomers, in een mooie en gezellig door 

een open haard verwarmde ruimte, dat dan weer wel.  
 
Maar goed… eenmaal binnen viel het op dat 
de grote ronde tafels waren vervangen door 
veel kleine-  en aan elkaar geschoven lange  
-tafels. De grote ruimte oogde daardoor een 
stuk intiemer. Nadat iedereen z’n plekje had 
gekozen en de muntjes voor de drankjes 
waren uitgedeeld, kon het feest beginnen.  
 
Terwijl links en rechts al mensen op pad 
waren om een drankje te halen wandelde 
Joke met Jerry Straub, directeur van Stichting 
Jeugdwerk langs alle tafeltjes om de 
vrijwilligers aan hem voor te stellen.   



Samen met collega Jenny Ho was hij ook 
uitgenodigd. Immers, sinds 1 mei 2013 zijn 
de medewerkers van de Haagse Hopjes 
ondergebracht bij Stichting Jeugdwerk. Hij 
was zeer onder de indruk van het 
enthousiasme en de ontspannen sfeer die 
onderling duidelijk merkbaar is.  
Zoveel verschillende mensen, nationaliteiten,  
jong en oud(er), studenten en pensionada’s, 
werkers en vrijwilligers, met als verbindende 
factor: De Haagse Hopjes in Transvaal!  Mooi 
toch!

 
Over het eten: Daar was werkelijk niets op 
aan te merken. Zoveel heerlijks…… 
Helemaal TOP! 
De complimentjes vlogen Joke om de oren 
en na een zeer geslaagde avond ging 
iedereen weer huiswaarts.  
Volgend jaar weer???? 
 
Henneke, 19-11-13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur van de Stichting  
bedankt alle vrijwilligers en  
medewerkers. Op naar 2014! 


