
Haagse Hopjes bedankt iedereen voor zijn inzet 2016! 

Het is alweer november en het begint al weer aardig 
fris te worden. De blaadjes vallen van de bomen, de 
open haarden gaan aan, het is om 6 uur alweer 
donker en hierdoor wordt het zelfs op het Wijkpark 
Transvaal wat rustiger. Als buitenspeel-organisatie 
krijgen wij het dan een stuk minder druk, niet rustig 
maar minder druk. De evenementen van het jaar 
2016 zitten er weer op, het was een sportief en 
succesvol jaar. Het was zeer geslaagd en is nu bijna 
helemaal rond. Tijd om alles voor 2017 voor te 
bereiden, het jaar waarin de Haagse Hopjes het 20-
jarig jubileum groots wil vieren. 

Het succes van de Hopjes wordt mogelijk 
gemaakt door een grote groep mensen. Deze 
groep bestaat uit het bestuur van de Stichting, 
de mensen die het bestuur ondersteunen, de 
medewerkers van de Haagse Hopjes, de 
grote groep vrijwilligers en iedereen die zijn 
steentje bijdraagt tijdens en rondom de 
evenementen. Dit zijn veel meer mensen dan 
je zou verwachten.

Om deze mensen te bedanken voor hun 
inzet, nodigt de Stichting Haagse Hopjes Transvaal ze aan het einde van het jaar altijd uit voor een 
etentje bij restaurant ‘de Gouden Wok’. Iedereen wordt uitgenodigd voor dit etentje als bedankje 
maar ook om eens zonder kinderen onderling te kunnen babbelen. Het is voor Hopjes 
medewerkers namelijk erg lastig om elkaar te treffen op een plek waar het niet met kinderen is 
overgoten. Eens rustig een praatje maken met collega’s en de mensen die je anders niet super 
vaak ziet.

De sfeer tijdens het etentje was goed, overal waar je 
even stilstond hoorde je mensen over de leuke 
belevingen die ze het afgelopen jaar hebben mee 
gemaakt op een van de evenementen of 
hopjespleinen. Het gezelschap is ook altijd erg 
gemêleerd, er zijn mensen met verschillende 
culturen en achtergronden maar iedereen komt 
samen bij de hopjes. Er waren 2 grote tafels voor de 
62 mensen die aanwezig waren. Iedereen kon zelf 
eten laten wokken, grillen en lekkers bijhalen tot ze 
niet meer konden. Er was een grote stoelendans 
gaande waarbij iedereen telkens van plek wisselde. 
Zo kon je met iedereen even praten.

De mensen bleven alsnog lekker in hun rol, Lies hield het hele Joubertplantsoen bij elkaar, Jeroen 
was overal en nergens, Ed maakte nonstop foto’s, Grad hield zich bezig met de muntjes, Gijs deed 
weer veel te weinig en Joke hield vanaf de kop van de tafel in de gaten of alles wel goed verliep.

Al met al, iedereen bedankt voor de geweldige inzet in 2016 en hopelijk tot 2017 waarin we het 
20-jarig jubileum gaan vieren!


