
 
 

3de Vakantieactiviteit op 7 augustus 2019 
 

Dit is het verslag van onze 3de 
vakantieactiviteit op een met zon 
overgoten Wijkpark Transvaal. Toch kon 
de regen er niet wegblijven. Nog nooit 
van mijn leven heb ik zo’n kort buitje 
gezien, rond één uur viel er een flinke 
regenbui en één minuut later was het 
voorbij. Vervolgens hadden wij een 
prachtige middag met veel kinderen en 
heel veel zon.  
 
Die zon hadden we nodig omdat de 
waterslide XXL dit keer op het Wijkpark 
Transvaal was neer gezet. Deze was 
afgelopen jaar al eens eerder op het 
hopje. De waterslide XXL stond pontificaal op het affiche en deze heeft ook zeker veel extra 
kinderen naar het Wijkpark Transvaal gekregen. ‘Wajoooh Meester! Die is vet!!!!’ was ook 
een van de meeste gehoorde zinnen in de ochtend. Met zo’n mega vette water stormbaan 
was het feest eigenlijk al geslaagd. Maar de Hopjes zouden de Hopjes niet zijn als we 
daarnaast niet vele andere uitdagingen hadden voor de kinderen die niet nat wilden/mochten 
worden.  
 

Een van de grootste andere uitdagingen was 
de Multi Sky Swing. Dit is een hele hoge 
stormbaan waarbij de kinderen moeten 
proberen naar de overkant te klimmen via 
een touwbrug. Heel erg sportief maar als je 
het niet haalde viel je in een heel zacht 
kussen. Vanuit daar moest je dan weer 
omhoogklimmen om vervolgens opnieuw een 
sprong in het diepe te wagen! Uiteraard was 
deze uitdaging ook niet voor alle waaghalzen 
weg gelegd. Dan denkt u: ‘wat nou als mijn 
kind niet nat wil worden en de Multi Sky 
Swing te spannend vindt?’. Zelfs dan….. was 
er meer dan genoeg te doen!  

 
Alle vaste springkussens van de hopjes stonden er: de Super Survivalbaan (voor de 
waaghalzen), het appeltje (voor de kinderen met een handicap), de kids Play zone (voor de 
allerkleinste), het ballonnetje (voor de energiekste kinderen) en de kleine hindernisbaan (als 
uitdaging voor de kleinere). Deze uitgebreide keuze werd nog aangevuld door de klimtoren 
en de door de kinderen naar de ‘Titanic’ vernoemde boot! Heerlijk springen dus voor 
iedereen! 
 



Dan tot slot, zoals jullie van de Hopjes 
gewend zijn was er een gevarieerd 
aanbod aan sportactiviteiten. We hadden 
de hockeyers weer eens uitgenodigd waar 
de kinderen eerste enkele oefeningen 
zoals slalommen uitvoerden. Om 
vervolgens een erg sportief potje tegen 
elkaar te spelen. Ook werd er weer 
gevolleybald, hierbij werd vooral veel over 
gespeeld en geoefend. Maar Meester 
Thijs was wel erg streng aan het letten op 
techniek. Het spelletje wordt steeds 
aardiger gespeeld maar we willen 
uiteraard steeds naar een hoger niveau! 
Tot we een Haagse Hopjes Volleybalteam 

hebben! Er is in ieder geval genoeg animo voor! 
 
Dan werd er nog fanatiek gedanst op enkele 
nummers die iedere Haagse Hopjesmedewerkers 
nog steeds aan het neuriën is. De danspasjes 
worden steeds verder uitgewerkt en wellicht kunnen 
we nog enkele cheerleaders vinden voor het Haagse 
Hopjes Volleybalteam. Dan werd er goed voor het 
lichaam gezorgd bij de Yogatent waar de kinderen 
zich onder leiding van Juffrouw Peggy weer in allerlei 
knopen aan het werken waren.  
 

 
 
Dan konden de kinderen nog naar Bobo 
voor een mooie balloncreatie of een ritje in 
de draaimolen. Ook stonden de jongens 
van Skateland weer op hun vertrouwde 
plekje maar deze horen tegenwoordig bijna 
tot meubilair van de Hopjes en zijn eigenlijk 
niet weer weg te denken bij de 
evenementen van de Haagse Hopjes. Dit 
loopt altijd lekker door en er wordt nog 
steeds afgewisseld tussen het BMX-en voor 
de grotere kinderen en de Step-Clinique 
voor de jongere kinderen. 
 
Al met al hadden wij weer een van ouds 
gezellige Hopjes middag op het Wijkpark 
Transvaal en met meer dan 700 
bezoekende kinderen was het nog zeer 
geslaagd ook! 
Het is ook weer een zeer gewilde 
vakantieactiviteit voor mensen van buiten 
Den Haag. De kinderen zouden het liefst de 
hele vakantie doorbrengen op het Wijkpark 
Transvaal, en terecht….. 

  


