
  
 

1ste Sport- en Spelmiddag  
28 april 2021 Wijkpark Transvaal 
 
 
Nou jongens en meiden, bij deze het verslag van onze  
1ste sport- en spelmiddag op het Wijkpark Transvaal. De 
kids hebben er dit jaar erg lang op moeten wachten. Dit 
jaar is ook voor de jongeren uit de wijk Transvaal niet 
makkelijk geweest. En vele keken dan ook enorm uit naar 
wanneer wij weer met onze activiteiten zouden beginnen.  
 
Bij deze: Wij zijn weer begonnen met onze activiteiten 
(sport- en spelmiddagen) en er zullen er snel weer meer 
gaan volgen!!! 

 
Houdt de site in de gaten voor meer informatie over onze 
activiteiten. 
 
Het is 28 april, na het gemis van een mooie zonnige 
Koningsdag hebben wij ervoor gekozen om niet op 
koningsdag zelf maar een dag later een sportieve middag 
voor de kinderen op het Wijkpark Transvaal te 
organiseren. Hier werd al veelvuldig naar gevraagd door 
de kinderen uit de buurt wanneer wij weer een van onze 
“feestjes” zouden organiseren, feestjes mogen helaas 
nog niet, sport- en spelmiddagen wel! 
 
We gingen dan ook weer met een goed gevoel van start. 
Alle verschillende sporten werden ingedeeld en 

opgebouwd. Als het zonnetje door de sluierbewolking doorbrak was het uit de wind zelfs lekker warm. 
Al met al een mooie dag om actief bij ons mee te komen sporten. 
 
Je kon weer van alles komen proberen. Zo kon je bijvoorbeeld meedoen aan een van onze clinic’s 
boogschieten, longboarden en basketballen. Deze laatste werd in samenwerking, gegeven door 
meester Kenneth van Streetsport. Ook konden je je longen uit je lijf rennen bij onze interactieve play 
systeem waarbij het de bedoeling is om als team zo snel mogelijk de pylonen aan te tikken van je 
eigen kleur waarna een elektrisch score bord alles netjes optelt. De strijd die hierop volgt is 2 teams 
de kriskras door elkaar aan het rennen zijn op zoek naar 
de pylon met de juiste team kleur. Erg leuk om te zien, 
plus er wordt flink wat afgerend wat natuurlijk ook een van 
onze doelen is. Want op een leuke en gezonde manier 
bezig zijn is wat wij hiermee willen stimuleren.  
 
We kijken dan ook terug op een geslaagde dag. 
Voor meer informatie voor komende activiteiten kijk op 
onze site! 
 
Sportieve groetjes, 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal 


