
Vlaggen voor de Stichting Haagse Hopjes Transvaal

Vorig jaar kregen we al vlaggen, maar als er dan een container bij komt en de Hopmobiel

moet ook een vlag uithangen voor de herkenbaarheid. En als er op pleinen door het

intensieve gebruik ook nog een paar vlaggen kapot gingen. Maar gelukkig heeft de

voorzitter de weg weer gevonden binnen de dienst OCW om weer nieuwe vlaggen,

stokken en inzetstokken aan te vragen en zegt u nou zelf, het ziet er toch feestelijk uit

met al die vlaggen aan de containers?

Hieronder een foto impressie:

Het eerste wat hier op het Wijkpark Transvaal altijd gedaan wordt is de vlaggen

uithangen. Direct herkenbaar voor de kinderen: “De Hopjes zijn open”. En de

mensen zijn er dan ook.



Voor de nieuwe container

op het

Anna Blamanplein is het even

wennen. Maar over een week is het

ook voor hun routine geworden.

Het mooie pleinregel bord van

Mickael van het Transvaal College

wordt ook iedere dag

opgehangen.

Bij het Kaapseplein moet eerst nog een

houder gelast worden, maar die komt er

aan.



Ook het Ruth Firstplein heeft twee

vlaggen die iedere dag wapperen.

Hier onze nieuwe

Ooievaarsmedewerker

Serkan Laçin die bij ieder

pleintje ervoor zorgt dat eerst

de vlag naar buiten gaat en

dan het speelgoed.

Hier op het Woensdagpleintje

het Mandelaplein.



Op het

Joubertplantsoen zie je

ze al hangen vanaf de

straat en dat is ook de

bedoeling. Herkenbaar

zijn.

Nou met de

gerenoveerde

uitleencontainers en de

pas geschilderde

opslagcontainers is

alles zeker goed

herkenbaar en al zeg ik

het zelf het ziet er

geweldig uit.

De vlaggen zijn ter beschikking

gesteld door de Gemeente Den

Haag Dienst OCW, uit het “potje

IPSV”.

De Stichting Haagse Hopjes

Transvaal wil de Gemeente

Den Haag den ook heel hartelijk

bedanken.
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