
 
 

Haagse Hopjes: Familiedag Stellenboschplein op 12 mei 2010 
 

 

Daags voor het feest ontving ik een 
mailtje van Joke van den Boomen. In de 

bijlage het draaiboek. Alles moet nu 

eenmaal tot op de laatste seconde 
perfect geregeld zijn. Helaas liet Joke 

een steekje vallen deze keer. In de 

begeleidende tekst schreef zij: “Het 
wordt mooi weer. Hopjesweer!” Tja, dat 

is de weergoden verzoeken. Dus hadden 

we een rot-dag. Regen, storm en het 

was zó ontzettend koud dat ik na een 
half uur het geleende fototoestel 

ingeleverd heb en naar huis geracet ben. 

Snel een hete douche, een uurtje mijn 
warme bed in en het leed was voor mij 

weer geleden. Maar niet voor al die 

vrijwilligers die stonden te 
blauwbekken alsof het winter was. 

Soms zag het er hoopvol uit, maar de 

donkere wolken bleven zich maar 
samenpakken en het bleef maar 

miezelen. Waar echter kou, storm en 

regen mij naar huis dwongen stonden 

de échte Hopjes kinderen paraat. Bij 
de schmink en bij de luchtkussens. 

Het Appeltje deed weer goede zaken. 

Leuk al die peuters te zien springen. 
Het survival springkussen had 

vandaag een andere functie zag ik. In 

plaat van zo snel mogelijk naar de 

overkant te komen bleven de kids 

hangen op het gedeelte waar de pijlers 
overeind staan en waar ze zich, normaal 

gesproken, een weg doorheen moeten 

slaan. De kids bleven echter hangen op 
dit punt en gebruikten de pijlers als 

boksballen. Ach…’t is weer eens wat 

anders. Ze hadden het in ieder geval 
goed naar hun zin.  

Een van de meest oude en leukste 

Hollandse spelletjes was/is het 

kipvangen. Geen idee waarom maar de 
kinderen worden er naartoe getrokken 

als was het een magneet.  



 

De dames van de kaartclub (zelf 3D 

kaarten maken) waren ook niet blij met 
dit weer volgens mij. Ook hun handen 

zullen knap te lijden gehad hebben onder 

de weersomstandigheden. 
Handschoenen kun je niet dragen als je 

hele kleine dingetjes uit moet knippen 

dus dát was geen optie. Gelukkig zaten 

ze vlak naast de koffiekraam. Konden ze 
net als ik, hun handen warmen aan een 

lekker heet bakkie koffie van Abdel. En 

geloof me, die heeft het druk gehad 
vandaag. 

Er was ook weer een Panna toernooi. In 
eerste instantie had ik mijn kanarie (mijn 

autootje dus) pal voor de afzetting van het 

Panna geparkeerd maar ik werd op tijd 

gewaarschuwd door een klein stemmetje 
in mijn hoofd. Kanarie verplaatst naar 

elders. Niet veel later werd een deel van 

de afzetting bij het Panna, waar mijn 
kanarie stond, omver geworpen. Per 

ongeluk neem ik aan. 

Te veel publiek. Ze willen allemaal 

vooraan staan. En dan is een ongelukje 
snel gebeurd. Geen gewonden. Hooguit 

een afzetbord dat een krasje opgelopen 

heeft. Panna is altijd goed voor een flink 
aantal deelnemers maar een nog grotere 

schare publiek. En ook hier hield de regen 

de deelnemertjes niet tegen. Je krijgt het 
van sporten vanzelf wel warm moeten ze 

gedacht hebben. 

 

Een vrijwilligster ging de activiteiten 
langs met koffie/thee en broodjes voor 

de vrijwilligers. Ik heb zelden vrijwilligers 

zó blij gezien met een warm bakkie thee 
of koffie. Natuurlijk gingen de broodjes er 

ook goed in want van hard werken krijg 

je honger. 
 

Nu over tot 

de orde 

van de 
dag en 

naar de 

dingen die écht belangrijk zijn. Wist U namelijk dat dit de 
allereerste keer is dat de Haagse Hopjes op het 

Stellenboschplein staan. Vraag mij af hoe de omgeving van dit 

plein erop gereageerd heeft. Immers, er zit ook een bejaardenhuis op 

dat plein. Hebben de mensen er last van gehad? Of vonden ze het juist gezellig?  
 



Dan was er ook nog een nieuw spelletje 

vandaag. 

Jawel. Er was een tent op gebouwd waar 
men met de WII kon spelen. (Een WII ??? 

Ik zie al schouders optrekken en 

wenkbrauwen verbaast fronzen.) Een 
korte uitleg lijkt mij noodzakelijk in deze. 

Een WII is een computer. Waar je op een 

huiscomputer een spelletje speelt vanuit 

je luie stoel is een WII een computer waar 
je iets mee moet doen. JIJ moet 

bewegen. Dat vangt de computer op. Die 

reageert daarop. En dan wordt er van jou 
een tegenreactie verwacht. Bijvoorbeeld: 

Tennissen…Je slaat een bal, de computer 

reageert en jij moet de bal van de 
computer weer terug zien te slaan. 

Maar….dan wel met een zogenaamde 

tennisracket in je handen. Actie en reactie. 

Computerspel dat dwingt te bewegen. 
Voor de kids was er gekozen voor een 

auto race spelletje (op een ijsbaan anders 

wordt het te gemakkelijk). De kids krijgen 
een stuur in handen en moeten 

daadwerkelijk sturen. Leuk om te zien hoe 

hun lichamen méébewegen met de auto. 

Als de auto naar links gaat leunen ze 
helemaal mee naar links. Naar rechts idem 

dito. Je kon ook kegelen op de WII.  Zelfs 

dáár deden de kinderen enthousiast aan 
mee. Ook hier moet je met de WII console 

in je hand de juiste beweging maken wil de 

computer iets doen. Wie had ooit verwacht 
dat “onze” kids kegelen leuk zouden vinden? Misschien zitten er verborgen bowlingtalenten 

tussen? 

Nu nog mijn slotzin voor deze 

keer. Wat dacht U hiervan? 
 

“Zonneschijn of Regen….. 

De Hopjes kan er tegen”. 
 

Tot het volgende Hopjesfeest 

 
Kimm 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
En na afloop allemaal in de hete tobbe!! 


