
Verslag van de extra-vakantie-activiteiten in Transvaal

Op 27 juli 2005 en 2 augustus 2005 heeft de Stichting Haagse Hopjes Transvaal

extra-vakantie-activiteiten georganiseerd op het Wijkpark Transvaal en

het Kaapseplein. Deze activiteiten zijn speciaal

georganiseerd voor de thuisblijvers.

Het is bijzonder
opvallend hoeveel
thuisblijvers er dit
jaar zijn. Op het nieuwe Wijkpark
Transvaal is het de hele vakantie en nu
nog, heel erg druk, zeker met mooi weer.
De Haagse Hopjes hebben een hele kluif
hier om de speluitleen in goede banen te
leiden.
Maar het is gelukt om in ieder geval het
Wijkpark de hele zomer open te houden.
De andere pleinen waren ook maar 1
week gesloten wegens vakantie.

Omdat er op het Wijkpark Transvaal
en het Kaapseplein toch wel heel veel
kinderen zijn deze zomer, hebben wij
extra activiteiten georganiseerd. Deze
activiteiten zijn voor een deel
gesponsord door Jantje Beton, die dit
jaar eens meer aan de thuisblijvers
wilde denken en thuisblijven waren er
in Transvaal volop, het leek wel of
niemand met vakantie was. Zeker bij
mooi weer. Het is alleen jammer dat
alles altijd zo laat op gang komt.
Meestal komen de kinderen, met of
zonder ouders pas om 14.00 uur naar
de pleinen en sommige vertrekken
dan ook pas laat in de avond.

HET WIJKPARK TRANSVAAL (27 juli 2005)

Op het Wijkpark Transvaal zijn wij begonnen om 14.00 uur. In ieder geval, toen stond
alles klaar, we hadden gekozen voor een opblaasklimmuur en het kleine luchtkussen. De
sjoelbak en de zenuwspiraal. En er was skeelerhockey. Eerst moesten sommige kinderen
nog leren om sneller te skeeleren en daarna begon de wedstrijd. Het skeelerhockey



stond onder begeleiding van Haag Sportief en vrijwilligers van de Stg. Haagse Hopjes.
Corne Leenheer en zijn mensen van het Vermeerpark zorgde voor de luchtkussens,
terwijl de hopjesmedewerkers en hopjesvrijwilligers voor de andere activiteiten zorgden.
Er waren terrasjes neergezet zodat de ouders (meestal moeders en oma´s) van de
kinderen een kopje koffie of thee konden drinken. En hier werd veelvuldig gebruik van
gemaakt.

Onze Hanifa zorgde voor de limonade
voor de kinderen, vier grote jerrycans
heeft ze leeggeschonken en dat houdt
in zo´n 800 bekertjes limonade. Ik
schat ook dat er zeker 600 kinderen
aanwezig waren op het nieuwe
Wijkpark Transvaal. Het weer zat mee
en iedereen had plezier in zijn werk.

HET KAAPSEPLEIN (2 augustus 2005)

Omdat de kinderen op het Kaapseplein nog later wakker worden wilde we hier om 3 uur
beginnen. Maar we hadden het mis, de kinderen stonden om 2 uur al in rijen te wachten
en maar roepen, B E G I N N E N….. B E G I N N E N, omdat nog niet alles klaar was
konden we niet eerder beginnen dan kwart voor 3. Toch nog een kwartiertje eerder.



Hier hadden we gekozen voor de klimmuur van
9 meter hoog van Haag Sportief, de klimclown
van het Vermeerpark en het luchtkasteel ook
van het Vermeerpark, dit werd begeleid door de
mensen van Corne Leenheer. De

Hopjesmedewerkers hadden op “hun” pleinen de kinderen opgehaald en zorgden verder
voor allerlei andere activiteiten, zoals de Haagse Sjoelbak, de zenuwspiraal er werd
gedamd en ook hier was er een terrasje voor de ouders. Hier hadden we oranje
limonade en ook zeker 700 bekertjes zijn er leeggeschonken.

Omdat het weer de laatste tijd niet zo mee zat
hadden wij gewacht tot er goed weer op komst
was. En voor beide dagen is dat prima gegokt.
We hadden ook hier op het Kaapseplein
schitterend weer. De sfeer was op beide pleinen
zeer gemoedelijk en rustig.
Iedereen werkte met veel plezier.

Graag wil het bestuur van de Stichting Haagse

Hopjes Transvaal dan ook iedereen bedanken

voor hun inzet tijdens deze twee extra vakantie-

activiteiten.

En natuurlijk onze sponsors, Jantje Beton en het

FONDS 1818 bedankt.

Door: Joke van den Boomen


