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De eerste vakantieactiviteit 2021 van de Stichting Haagse
Hopjes Transvaal is een feit! Dit was een erg actieve
sport- en spelmiddag. We hebben vele verschillende
sporten aangeboden op het grote sportveld van het
Wijkpark Transvaal. In verband met de Corona mochten
we helaas nog géén springkussens op het terrein. Wel
hebben we weer enkele sportieve attracties mogen
neerzetten zoals de klimmuur en de bungeetrampoline.
Omdat dit allemaal onder het kopje -sporten- valt was dit
toegestaan. Hierdoor hadden we een aardig goed gevuld sportveld dat er weer erg sportief en
gezellig uitzag.
Het gehele sportveld was omhekt. Hierdoor konden
we de volwassenen buiten laten wachten en konden
de kinderen onbezorgd hun gang gaan binnen het
terrein. Binnen het terrein hadden wij voldoende
sportprofessionals die de kinderen bij de vele
activiteiten konden begeleiden. De ouders konden
rondom het terrein lopen en hun kinderen eventueel
nog aanspreken of naar buiten roepen als ze naar
huis moesten. Het fijne aan dit systeem is dat de
begeleiders volledige aandacht voor de kinderen
kunnen hebben. Dit is natuurlijk ook het hoofddoel van onze activiteiten. Er bestaat dus een reële
kans dat wel dit ook na Corona nog even gaan vasthouden!
Voor de kinderen die binnen de hekken verbleven,
waren er vele verschillende sporten te beoefenen.
Uiteraard stond Skateland op een groot deel van het
terrein met opnieuw een nieuw aanbod aan
obstakels bij hun step- BMXparcours. Daarnaast was
er vanuit de Hopjes een longboardworkshop waar de
kinderen op hun gemak een rondje konden
longboarden. Het leuke hieraan is dat veel van de
kinderen dit al ‘dagelijks’ doen met geleende boards
van de hopjes. Er waren dus kinderen die dit al heel
goed konden en lekker kilometers kwamen maken op
het longboardveldje, maar er waren ook kinderen die het nog nooit hadden gedaan en een klein lesje
kregen van Meester Jesper.
Verder konden de kinderen deelnemen aan de
pylonnenrace. Dit was weer een groot succes alleen was
het wel erg warm waardoor sommige kinderen even naar
een rustigere activiteit werden gestuurd als ze helemaal
rood aanliepen. Een van die rustige activiteiten waren de
gladiatorenspelen, waarbij kinderen elkaar al stoeiend van
een verhoging af moesten krijgen. Ook konden ze rustig

boogschieten bij Meester Mark waar ze precies leerden
hoe ze moeten staan bij het boogschieten en hoe je dan
precies mikt. Boogschieten is een sport apart maar is bij
de kinderen in Transvaal zeer geliefd. We hebben dan ook
meerdere malen van ouders de vraag gehad of er in de
buurt ook ergens boogschietles gegeven werd. Helaas is
ons antwoord elke keer dat er maar héél weinig sport
wordt aangeboden in Transvaal. Dit is ook gelijk de reden
dat we bij de Hopjes proberen om zoveel mogelijk sporten
aan te bieden zodat de kinderen daarna wellicht verder
kunnen kijken naar een vereniging buiten de wijk.
Vanuit Set in Motion mochten er ook weer enkele sportattracties staan. Wij mochten aan de slag met
de bungeetrampoline, de klimmuur en de dancepads, allemaal sportieve activiteiten. Dit waren op het
veld de meest opvallende attracties en werden hierdoor vanaf het begin af aan al het meeste bezocht.
Op de bungeetrampoline kunnen maar 4 kinderen tegelijk waardoor de rij hier erg lang wordt. We
hadden hierdoor besloten om de kinderen hier maar één keer overheen te laten. Ze kregen een
vilstiftstreep op hun nagelriem waardoor wij konden controleren of ze al eens geweest waren.
Hoogstwaarschijnlijk zijn alle honderden kinderen hier dus wel op geweest.
Hoeveel kinderen er zijn geweest is voor ons niet
duidelijk omdat we geen bandjes verkochten. Het
was niet zo druk als wij gewend zijn op de
vakantieactiviteiten maar we schatten dat er zo’n 350
kinderen zijn geweest, verdeeld over de hele middag
heen. Waardoor het iets minder druk was weten we
niet zeker. Het kan zijn dat het toch wel erg warm
was, het kan zijn omdat we geen affiches mochten
ophangen of er zijn stiekem toch nog wel erg veel
mensen met vakantie gegaan.
Tot slot hadden we nog een groot gedeelte van het plein ingericht voor de allerkleinste kinderen. Hier
konden de ouders/verzorgers ook bij de activiteiten komen zodat ze de kinderen konden begeleiden.
Deze kinderen konden namelijk niet zelfstandig het grote sportveld op. Wel hebben wij er hiervoor
gezorgd dat alle medewerkers op veilige afstand van de ouders/verzorgers konden blijven. Zo hebben
we op enkele plekken met dubbele hekken gewerkt, zodat de ouders toch nog enigszins in de buurt
van hun kroost konden blijven. Voor de allerkleinste hadden wij uiteraard de kids playground staan,
samen met de poppenkast en ene kleine draaimolen. Ook hadden wij de speelgoeduitleen open voor
de kleinste stepjes, fietsjes en loopfietsjes. Zo was er voor iedereen genoeg te doen!
Volgende week hopen wij onze waterbaan in ieder geval weer een keer te kunnen opzetten!
Wij hopen jullie volgende week weer te zien, op 28 juli 2021, Wijkpark Transvaal.
Jeroen de Groot

