
  

3de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 
4 augustus 2021 
 
We zijn op het moment alweer op de helft van onze 
Vakantieactiviteiten voor het jaar 2021. De eerste 3 zijn 
helaas alweer voorbij maar gelukkig komen er ook er nog 
3 aan! Onze 3de Vakantieactiviteit bestond opnieuw uit 
enkel sport- en spelonderdelen. Dit kwam ook wel prima 
uit, want het heeft ondanks dat de Hopjes eigenlijk altijd 
‘hopjesweer’ hebben toch geregend en bij regen zijn 
sommige onderdelen niet meer veilig om te doen. Denk 
hierbij aan stuntsteppen waarbij de hele vloer glad is. Dit 
zijn onderdelen die helaas even dicht moeten als er een 
buitje overkomt. Maar gelukkig zijn er ook genoeg 
sportieve kinderen die de vele andere activiteiten wel kunnen blijven doen. Bij het basketballen, 
boogschieten en bij de bungeetrampoline hebben de kinderen non-stop door gesport. 
 
We hadden ook weer een gedeelte voor de allerkleinste 
kinderen waar hun ouders nog enigszins in de buurt 
konden blijven. Hier konden de kinderen spelen in de  
Kidz-playground, gezellig zitten bij de poppenkast, een 
rondje maken op de draaimolen of deelnemen aan 
verschillende bordspelletjes. Erg leuke activiteiten. Hoewel 
de normale speelgoeduitleen niet open is, is er natuurlijk 
wel meer dan genoeg te doen!  
 
Op het sportveld was het weer goed volgebouwd met vele 
sporten. Vanuit Streetsport stonden Kenneth en Samar op het plein met een basketbalworkshop en 
een judoworkshop. De judoworkshop kon helaas door de regen niet heel soepel verlopen. Het 
basketballen is constant doorgegaan, wel met de nodige glijpartijen, maar daar kunnen de kinderen in 
Transvaal zeker tegen! Ook kon er op een veilige manier worden boog geschoten, op de longboards 
worden gestunt en kon er worden geklommen. Soms iets moeilijker dan wanneer het niet zou 
regenen maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Met een constante temperatuur van boven de 
20 graden was het ook niet koud dus hoefden de kinderen ook niet bang te zijn om ziek te worden! 
 
Tot slot waren er ook een grote estafette en een gladiatorenbaan waar iedereen een wedstrijdje tegen 
elkaar kon doen! Hartstikke tof natuurlijk om je vriendje of 
vriendinnetje uit te dagen tot een grote race! Dit alles 
stond verdeeld over het sportveld van het Wijkpark 
Transvaal. Dit veld stond op zich weer helemaal in de 
hekken zodat we in ieder geval alle ouders weer buiten het 
sportveld konden houden. Dit gaat steeds beter en beter 
en eigenlijk is het bij bijna alle ouders wel bekend en 
hoeven we hier bijna niets meer over te zeggen. Dit is 
natuurlijk hartstikke fijn en zo houden we meer tijd en 
energie over om met de kinderen bezig te zijn! 
 
Wij en de kinderen uit Transvaal hebben in ieder geval weer een geslaagde dag achter de rug, 
ondanks de regen! Wij hopen jullie volgende week weer te zien op de 4de Vakantieactiviteit. 
  


