
 

 

 
 
 
 

1ste Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 22 juli 2020 
 
 
Eindelijk is het dan weer zover. Na de regio’s Noord en Zuid-Nederland is dan ook de schoolvakantie 
voor de regio midden Nederland van start gegaan. Dit betekent voor de kinderen in de Haagse wijk 

Transvaal dat hiermee ook de 
Vakantieactiviteiten van de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal weer 
beginnen. Naast onze normale 
werkzaamheden op 6 pleinen in de wijk 
zal er elke woensdag gedurende de 6 
weken Vakantieactiviteit plaatsvinden op 
onze hoofdlocatie, het Wijkpark 
Transvaal. Afgelopen woensdag 22 juli 
was de eerste van de reeks. De kinderen 
uit de wijk liepen er al weken om te 
vragen “wanneer komen jullie weer naar 
het Wijkpark?”. Nou jongens en meiden, 
bij deze. We zijn er weer. Helaas is dit 

jaar anders dan anders. We kunnen er niet omheen en zijn dus ook onze Vakantie- activiteiten 
aangepast vanwege het COVID-19 virus. Naast 
de extra waspunten en het veelal schoonmaken 
en houden van de activiteiten was het voor een 
aantal kinderen en ouders even wennen. Zo 
was het activiteitenterrein volledig afgezet met 
hekken en mochten alleen de kinderen na het 
wassen van de handen naar binnen. Ook 
mochten hier alleen die kinderen tot 18 jaar 
naar binnen en zonder ouders. De ouders 
konden rondom het terrein, vanachter de 
hekken toekijken en de kinderen in de gaten 
houden. Deze maatregelen zijn dit jaar van 
toepassing om zo ons steentje bij te dragen 
tegen de verspreiding van het Coronavirus en 
ter bescherming van het eigen personeel en vrijwilligers. Dit ging, op enkele voorvallen na erg goed 
en wij willen de bezoekers daar dan ook voor bedanken. Maar, genoeg over de aanpassingen.  
 

Laten we terugkijken op weer een 
geslaagde start van de 
Vakantieactiviteiten Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal schooljaar 2020. 
Alhoewel de ouders niet meer mee naar 
binnen mochten hebben de kinderen zich 
nog steeds volop kunnen vermaken. Het 
weer was prachtig, zonnig met een lekker 
verkoelend briesje. Je zag hier en daar 
dan ook een paar goed verkleurde 
snoetjes rondlopen. 
 
 



 

 

 
 
Deze week konden de kinderen hun energie 
kwijt bij de verschillende activiteiten. Zo konden 
ze er lekker op los springen op de bungee 
trampoline. Deze activiteit is zo populair dat de 
rij al vroegtijdig gesloten moest worden omdat 
het zo druk was dat anders niet iedereen meer 
aan de beurt kon komen. Ook konden de 
kinderen al dansend wat energie kwijtraken 
met de dance workshop van Gigant. De dance 
moves vlogen de toeschouwers weer om de 
oren wat altijd een genot is om naar te kijken. 
Voor de waaghalzen was er ook weer genoeg 
te beleven. Zo was er deze week een sweeper 
die u wellicht wel kent van het tv-programma 
Wipe Out. Bij deze activiteit staan de kinderen op een kolom waarna een mechanische arm probeert 
de kinderen hiervan af te gooien. Al met al zeer uitdagend en dit zorgt voor vele vermakelijke 
momentjes.  

 
Wat hier absoluut niet mag missen is de 
Skateland on tour van o.a. Peter 
Hoogland aan het roer. Hier kunnen het 
grootste deel van de kinderen aan 
deelnemen. Maar dit keer niet alleen de 
kinderen, allereerst werd de baan getest 
door onze wijkagenten: geweldig was dit, 
en het dwong ook behoorlijk wat respect 
af bij de kinderen, dat zie je ook niet elke 
dag een wijkagent op de BMX fiets hoog 
in de lucht springen. 
Dank u wel heren agenten, leuk dat jullie 
er waren. En zeker onze vaste wijkagent 

Yvor die gelukkig weer helemaal hersteld is, heel fijn dat hij weer terug is, we hebben je erg gemist. 
 
Omdat we toch ook iets voor de kleintjes wilde aanbieden, hebben we apart een stukje aangeboden 
waarbij dan 1 ouder met het kind/kinderen onder de 6 jaar naar binnen konden. Dit liep niet helemaal 
soepel, helaas zijn er ouders die niet in Corona geloven. En die zich ook niets aantrekken van die  
1,5 meter. Maar we zullen maar denken dat alles wendt, ook bij hen. 
Wel zullen wij de volgende keer de ouders wat meer ruimte geven zodat ze de boorden van 1,5 meter 
misschien wat beter kunnen zien. 
 
Ook wij hebben van de  
1ste Vakantieactiviteit geleerd en zullen voor de 
kids tot 6 jaar iets meer ruimte maken zodat de 
ouders een betere doorloop hebben en vanaf 
de zijkanten goed toezicht kunnen houden. 
Hopelijk blijven ze dan ook op 1,5 meter 
afstand. 
 
Volgende week 29 juli en iedere woensdag 
daarna hebben wij weer Vakantieactiviteiten op 
het Wijkpark Transvaal. U bent van harte 
welkom.  


