
Alles groot op het Joubertplantsoen, 28 juni 2016!

Vandaag was alles op het Joubertplantsoen groot! De 
opkomst was groot, de spellen waren groot, maar 
vooral de sfeer was groots! Het Joubert plantsoen 
was namelijk aan de buurt voor de Haagse Hopjes 
Workshop. Op het Joubertplantsoen was er voor 
gekozen om verschillende grote spellen uit te pakken 
en deze zeer gezellig met elkaar te spelen. Het 
aanbod was groot en alle spellen zijn goed gespeeld!
We hadden Mega Jenga, Mega darten, een Mega 
ringwerpen met een Mexicaan, Mega 4-op-een-rij en 
nog tal van andere spelletjes waar de kinderen samen 
met ouders mee konden spelen. We waren tal van 

tafels 
waaraan nieuwe spelletjes geleerd konden worden 
en zou is de middag erg snel voorbij gegaan!

De jongens van Streetsport hebben ons deze dag 
ondersteund en hebben ook weer een hoop 
nieuwe spelletjes geleerd! Onze dank voor hun 
enthousiasme! 

Het was leuk om te zien dat ook de ouder lekker 
bij de spellen kwamen zitten en meededen met de 
kinderen en de meesters en juffen! Zo kan het 
plein dus ook gebruikt worden in een iets rustigere 
setting! 

Dit was al vast een goede voorbereiding voor ons 
volgende spellen evenement namelijk het schaaktoernooi op het Anna Blamanplein. Daar willen 
we samen met ‘Het Galjoen’ een toernooi opzetten zodat de kinderen die daar vanaf groep 3 al 
schaakles krijgen de mogelijkheid te bieden om dit samen met hun ouders op het plein te kunnen 
doen! Zo kunnen ze allemaal laten zien wat ze geleerd hebben!

Daarnaast hadden we deze dag nog 2 dingen te vieren bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal! 
Onze vaste vrijwilligster Ria doet het weer goed na haar 2de heup operatie! Ze zet zich al jaren 
lang in voor de Haagse Hopjes en zelfs tussen haar operaties door was ze nog aanwezig bij onze 
activiteiten! Top dus en daardoor was het bloemetje dan ook zeer verdiend! 
En onze Jeroen heeft eindelijk zijn studie afgerond en kan nu nog meer tijd steken in de 
sportactiviteiten van de Hopjes! Wij zijn erg blij met deze twee!
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