
 

Transvaal naar Buiten 
 

Wat hebben buurthuizen en welzijnsorganisaties u te bieden? 
 
“Transvaalse bewoners konden 
op 26 mei op het wijkpark alles 
te weten komen over een groot 
aantal welzijns- en 
vrijetijdsprogramma’s en 
activiteiten in de wijk. Onder de 
titel ‘Transvaal naar buiten’ 
werd er vanaf 15:00 uur een 
gezellig terras op het wijkpark 
uitgestald waar informatie 
beschikbaar was over het 
welzijnswerk, sociale 

ondersteuning, 
bewonersactiviteiten in de wijk, 
jongerengroeperingen, sport, 
kinderactiviteiten etc.   
Van de instellingen, 
verenigingen en groeperingen 
waren vertegenwoordigers 
aanwezig. Zij hadden folders en 
voorlichtingsmateriaal bij zich en 
stonden bezoekers graag te 
woord om hen de weg te wijzen 
naar de juiste loketten en 

manieren om aan de vele 
activiteiten in de wijk deel te 
nemen. En de bezoekers konden 
zich natuurlijk ook melden als 
vrijwilliger bij een van de 
organisaties om van de 
bewonersinitiatieven een nog 
groter succes te maken. Natuurlijk 
was er ook het nodige plezierige 
tijdverdrijf. De Haagse Hopjes 
verzorgden kinderplezier, er was 
sport en spel, en er waren 



optredens en demonstraties van diverse groepen uit de wijk.” 
 
Tot zover het door mij in verleden tijd aangepaste persbericht dat ik ontving. 

 
Als Hopjes fanaat ging mijn 
eerste aandacht natuurlijk naar 
hen uit. Het Open Huis van de 
Beheercommissie Wijkpark 
Transvaal i.s.m. de Stg. 
Haagse Hopjes. Het was 
bepaald geen Hopjes weer 
deze middag. Het regende of 
het miezerde. Er woei een 
onzalig windje en ik had het 
bar koud. Ondanks dát was 
Corné óók weer aanwezig en 
stonden er dus genoeg 
luchtkussens klaar om 

iedereen bezig te houden en 
zich warm te springen. Het viel 
mij nog mee hoeveel kinderen 
er waren op het Hopjesplein. 
Er stonden wat oud Hollandse 
spelletjes opgesteld. Niet te 
veel deze keer, maar het ging 
er meer om, om een indruk te 
krijgen van het Hopjeswerk. 
Vandaar de naam Open Huis. 
Het nieuwe WiiFi Spel stond er 
óók weer en trok legers 
jongeren. Voor de iedereen 
was er gelukkig genoeg hete 

koffie of thee aanwezig en 
rond vijf uur kwam de 
broodjeskar voorbij. Joepie. 
Daar zijn wij (vrijwilligers) altijd 
blij mee. Corné had voor deze 
gelegenheid zijn 
Popcorn/Kermiskraam 
meegenomen. Wát een vráág 
bracht dat met zich mee. 
Kinderen met een volle 
stempelkaart (die voor deze 
gelegenheid GRATIS werden 
verstrekt) stonden al voor de 
kraam vóór deze geopend 
was. Sommige Kids waren 

blijkbaar vergeten dat je éérst je stempelkaart vol moet hebben vóórdat je limonade 
of een suikerspin krijgt. Om de haverklap vroeg een kind om een suikerspin. En niet 
altijd erg vriendelijk of welopgevoed moest ik helaas constateren. Soms werd er 



geëist en niet eens gevraagd. 
Maar goed…de Hopjes doen 
haar best en die opvoeding 
komt wel. Dat leren ze wel bij 
de Hopjes. 
 
Op het Terras waren 
kraampjes van natúúrlijk de 
Haagse Hopjes maar ook van 
de Beheercommissie Wijkpark 
Transvaal, verder stands van 
Den Haag Op Maat, Aasra, 
Boerenplein, Zebra, 
Buurthuiswerk, Boog etc.  
 

Dáárover leest u in een ander verslag (niet door ondergetekende) méér. 
Zie hiervoor het verslag van Henneke Vogels op www.transvaalkwartier.nl 
 
Kimm 28 Mei ’10  

 
 
 


