
 

 

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 
 
Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in 
de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom was 
het Wijkpark gehuld in zonneschijn. Gelukkig is het zo ook gebleven. Okay, hier en 

daar eerlijk gezegd een klein 
grijs, obstinaat wolkje, maar er 
viel niets uit. Ik had er heel even 
een zwaar hoofd in. Dom van 
mij. Ik had gewoon, zoals altijd, 
moeten geloven in het 
Hopjesweer.  
 
Ik ben deze keer weer (bijna) 
helemaal alleen. Mijn kleinzoon 
had helaas andere bezigheden. 
Mijn fototoestel is deze keer mijn 
enig gezelschap. Ik heb mijn 
kleinzoon achteraf de foto’s die 
ik gemaakt heb laten zien. 
“Jammer dat je er niet bij was 

hé?” vroeg ik hem gemeen. “Nou Oma, ik ga écht niet die jumpdinges doen hoor. 
Da’s écht eng”. Maar de spiraal en de rest van de Oud Hollandse spelletjes trok hem 
wél weer aan.  
 
Veel kinderen waren het met hem 
eens. De oud Hollandse 
spelletjes waren druk bezocht. 
Het viel mij op dat het, ondanks 
de vakantietijd, heel erg druk 
was. Drukker dan normaal leek 
het wel. Alsof niemand op 
vakantie was. Alsof iedereen 
thuis gebleven was om te 
genieten van de Haagse Hopjes? 
Vast niet, maar laten we het daar 
gewoon op houden. Voor het 
eerst zag ik vandaag oude buren. 
Niet één maar meerdere 
gezinnen. Mensen waar ik 5 jaar 
geleden mee in dezelfde straat 
woonde en waarvan ik wist dat ze 



naar (ver) buiten de wijk verhuisd waren. Dat was opvallend. Oude bewoners die 
terug keren naar “hun” wijk. 
Een oud bewoner vertelde mij 
dat hij hier met zijn kinderen 
was omdat hij zéker wist dat er 
dan in “ieder geval iets voor de 
kinderen te doen is”. Dat 
vertelt veel over de nieuwe 
wijken. En weinig goeds vrees 
ik. Het verteld echter veel over 
onze wijk en dat de activiteiten 
(lees Haagse Hopjes) in onze 
wijk goed bekend staan. 
Jammer dat er in de nieuwe 
wijken niets te doen is maar 
fijn dat oude bewoners de weg 

terug weten te vinden naar Transvaal en naar de Hopjes. Ze weten het. Transvaal 
lééft. Rond half vier waren de vijfhonderd beschikbare kaarten op. Inclusief alle 
vrijkaartjes. De kinderen die later kwamen konden nog wel spelletjes doen natuurlijk 
maar niet de kaartactiviteiten. Al met al schat ik het aantal kinderen om zo’n 
achthonderd.  

 
En dat allemaal op dat ene plein 
van de Haagse Hopjes Transvaal. 
Neem nu eens het spannende 
Trampoline Bungee jumping. Mijn 
kleinzoon vond het maar niets en 
eerlijk gezegd: Ik ben ook niet zo’n 
held. Zou daar voor geen goud een 
keertje op en neer gaan springen. 
Laat staan dat ik, zoals één van de 
kids die ik zag, nog eens een 
keertje ga kopje rollen en jo-jo-en. 
Mooi niet. Dapper ventje hoor. 
 
Corné (U weet wel; popcorn, 



pannenkoek en suikerspin) had iets nieuws. Poffertjes. Ik ben gek op poffertjes dus 
wil ik meteen gebruik maken 
van mijn zogenaamde 
bekendheid en neem ik mij 
voor een gesprekje aan te 
knopen met Corné en zijn 
vrouw en wat foto’s te nemen. 
Wie weet…..….. 
 
 
Echter, voordat ik mijn plan tot 
uitvoer kan brengen word ik 
enthousiast begroet door 
Corné en zijn vrouw. 
“Heeeeey Kimm, wil je 
poffertjes…???” 
 

Dáár ging mijn tactiek. Niet 
nodig bij gastvrije mensen als 
Corné en zijn vrouw dus.  
 
Wandel ik naar de 
kaartverkoop en daar zat 
Joke van den Boomen. Ik 
denk: ik meld mij even. Weet 
ze dat ik aanwezig ben. De 
eerste actie van Joke: 
“Heeeey Kimm. Hier heb je 
een bon. Kun je straks 
poffertjes halen”. 
Laat niemand ooit zeggen dat 
Joke niet voor “haar” mensen 
zorgt. Dat merk je al aan de 
altijd goed gevulde koffiekar. 

Altijd voorzien de dames 
iedereen van een warm of 
koud drankje. Maar als 
mensen zich zelf gaan 
bedienen worden ze boos. 
Dan raken ze het overzicht 
kwijt en zijn er broodjes weg 
die bedoeld zijn voor de 
medewerkers. De koffiekar 
heeft maar één regel. Handen 
af. Géén zelfbediening. 
 
Ik krijg van de dames een 
bekertje koffie aangereikt. 
Brrrrrrrrrrrrrr. Dát was een 
algehele, afgrijselijke 



tegenvaller zeg. Ik ben gék op de Haagse Hopjes maar eerlijk gezegd….hun koffie is 
zó ontzettend sterk…. 
Kreeg het bijna ter plekke aan 
mijn hart. 
Als de koffie wat minder sterk 
is dan snijdt er een mes aan 
twee kanten toch? Kant één, 
je gebruikt minder koffie en 
kant twee, je klanten gaan je 
koffie lekker vinden. Plak een 
briefje op het koffie toestel. 
Zóveel water en zóveel 
schepjes koffie.  
 
Maar goed, het wordt me 
aangeboden, het is gratis, het 
is warm en ik kom weer even 
tot de mensen. Ik ben hier 

namelijk om een verslagje 
te schrijven en wat foto’s te 
maken. Ik zie Roel (mijn 
collega fotograaf) ook 
dapper aan het werk en 
weet dat ik naar links moet 
als hij naar rechts gaat. Zo 
krijgen we samen een leuk 
overzicht van foto’s.  
Ik ging even naar het 
Panna. Altijd druk bezocht. 
Soms met (grote of kleine) 
kinderen, soms met 
voetbalhelden en soms met 
voetbal-bruten.  

 
Waar IK respect voor heb zijn die 
knulletjes die zich door grote 
voetbal-bruten niet van het veld 
laten spelen.  
Die zich niet laten intimideren 
omdat ze toevallig uitgeloot zijn 
tegen die grote kerels. Al worden 
ze door een grotere knul omver 
gelopen, geblokkeerd of 
simpelweg ten val gebracht dan: 
val je! En beland je wat 
ongelukkig op je duim (die 
misschien gekneusd of gebroken 
is) jij staat op en jij vecht verder 
!!! 
Win or lose….JIJ bent een hero. 



En als je van wat rustigere 
sporten houdt…dan ga je 
lekker een potje dammen. 
Alsof dát geen sport is. Heb je 
wel eens geprobeerd om te 
winnen van een dammer 
terwijl je zelf een sportman 
bent? Moet je eens proberen. 
Dammers kunnen méér dan je 
denkt.  
 
Sjoelen: ook zo’n 
(zogenaamd) domme sport. Ik 
geef het je te doen. Schuif zo’n 
schijfje hout maar eens het 
juiste vakje in (dat maar een 
paar millimeter groter is dan 

jouw schijfje). Ik heb het veertig jaar lang geprobeerd en ik ben ermee gestopt. Ik 
vind het een “rot”- spel. Ik verlies namelijk altijd.  
 
Zoals ik al zei: het was druk. Ontzettend druk. Alsof niemand op vakantie was en 
iedereen de Hopjes opzocht. Als dat zo is dan hebben de bezoekers een goede 
keuze gemaakt want…het was weer een echt Hopjes feest en het was echt weer 
“Hopjes-“gezellig. 
 
Kimm 280710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


