
  
 
4de Sport- en Spelmiddag Stellenboschplein 
 
Warm, warmer, warmst! Het lijkt wel de tropen in 
Transvaal! Zo heerlijk warm als het de afgelopen tijd 
is geweest is het niet vaak in ons koude kikkerlandje! 
Het was wel een groot gemis dat we nog geen 
waterbaan op mochten zetten. Dit was natuurlijk het 
eerste wat bij ons naar boven komt met dit lekkere 
weer! Helaas mag dit nog niet met de huidige 
Coronamaatregelen, maar wij kijken er nu al naar uit 
om onze eigen buikglijbaan weer op te mogen zetten! 
Helaas is er ook nog geen wateraansluiting 
gecreëerd op het Stellenboschplein waardoor dit sowieso nog niet mogelijk is maar we 
hadden gelukkig wel water en limonade voor de kinderen bij ons. De kinderen hebben dan 
ook genoeg kunnen drinken bij deze zinderende hitte! 
 

Maar naast drinken en gezelligheid kon er 
natuurlijk ook veel gesport worden bij de Hopjes! 
De kinderen konden weer volleyballen, 
voetvolleyballen, slacklinen, dansen, pionnen 
racen, stoepranden, stuntsteppen, bmx-en en 
tussendoor even uitrusten en kijken bij Ome 
John’s poppenkast! Een groot scala aan 
activiteiten dus weer! 
 
Dit allemaal op het schattige Stellenboschplein. 
Het plein waar wij indien mogelijk ook altijd met 
de Hopmobiel staan. Het plein was dit keer dus 
weer helemaal vol met kinderen. Ouders konden 

rondom het plein achter de hebben, met goed zicht op het plein, lekker zitten en hun 
kinderen in de gaten houden. Dit principe werkt nog steeds harstikke goed. We hebben dus 
nog geen volwassenen op onze sport- en spelmiddagen en alle aanwezigen kinderen 
hebben hun handen gewassen zodra ze binnen de hekken komen. Onze vaste ‘wasstraat’ 
juffen, de Halima’s, de Ria’s en Wil hebben het ook 
steeds makkelijker en makkelijker. Wat betreft het 
uitleggen aan de mensen en kinderen, wat betreft de 
hitte wordt het er natuurlijk niet makkelijker op. 
 
Wij hopen dat het de komende tijd ook lekker weer 
blijft op onze activiteiten. Maar wij hopen ook snel op 
versoepelingen zodat er eventueel weer een 
waterbaan aan te pas kan komen. 
 
Hopelijk tot over 2 weken (23 juni 2021) op het 
Joubertplantsoen! 


