
 
 

4de Vakantieactiviteit op 14 augustus 2019 
 
In Den Haag zijn we alweer halverwege de zomervakantie, dit was onze 4de vakantieactiviteit. 
Dit houdt in dat we nog bijna een halve vakantie te gaan hebben! Deze tijd gaan wij zo actief 
en sportief mogelijk doorbrengen. Zowel op alle ‘hopjes’ pleinen met de speelgoeduitleen als 
tijdens onze vakantieactiviteiten op de woensdagen. Van de vakantieactiviteiten is het al 
jaren bekend dat dit erg drukke evenementen zijn. Met gisteren bijna 600 spelende kinderen 
was het duidelijk weer een geslaagde dag. De Haagse Hopjes hebben bewezen dat je 
helemaal niet ver hoeft te reizen voor een erg leuke vakantie. Tenzij… je uit Frankrijk of 
België komt en mede door de vakantieactiviteiten van de Hopjes je familie in Nederland komt 
opzoeken. Leuk om steeds meer nationaliteiten te zien die hiervoor op bezoek komen! 
 

 
Tijdens onze 4de vakantieweek hadden wij weer een 
heel scala aan activiteiten staan voor jong en oud! Wij 
zullen jullie meenemen in een reis rond ons plein op 
onze 4de vakantieactiviteit. (Voor een heel visueel 
verhaal kunt u ook terecht op onze website die vol staat 
met foto’s en filmpjes van deze dag: 
www.haagsehopjes.nl ). De basis van de activiteiten 
van de Haagse Hopjes zijn natuurlijk de springkussens 
met al hun springplezier. Deze grote opgeblazen 
kastelen zijn van verre te zien en geven duidelijk aan 
dat er wat te doen is! Verder heeft de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal door de jaren heen vele 
springkussens mogen aanschaffen en kunnen deze 
relatief makkelijk worden opgezet en bemand.  

 
Doordat er gedurende de afgelopen maanden 
steeds vaker ongelukken gebeuren met 
springkussens zijn wij hier erg secuur mee 
bezig. We zorgen altijd dat deze goed vast staan 
en dat er voldoende begeleiding is. Zodat er bij 
ons in ieder geval minimale kans is dat iets fout 
zal gaan! Omdat het natuurlijk altijd avontuurlijk 
is om nieuwe activiteiten te ontdekken huren wij 
ook vaak wat gewaagdere stormbanen of 
activiteiten bij Set in Motion.  

http://www.haagsehopjes.nl/


 
Bij deze activiteiten verwachten wij natuurlijk 
eenzelfde veilige situatie als wij zelf ook 
neerzetten. Gelukkig heeft Set in Motion erg 
bekwame instructeurs in dienst. Zo kunnen wij 
ervanuit gaan dat ook deze activiteiten veilig en 
leuk gebruikt kunnen worden door de kinderen. 
Op onze 4de vakantieactiviteit stonden de 
jongens van Set in Motion klaar met de 
dancepads waar de hele dag gezellige muziek 
vandaan kwam. Daarnaast hadden ze een 
stormbaan bij zich. Tot slot was er de sweeper 
die wel bekend is bij de kinderen. Hier moesten 
ze vanaf een verhoging ronddraaiende 

stootkussens ontwijken. Een erg vermoeiende/sportieve activiteit. 
 
Dan komen de jongens van Skateland elke week 
terug met een uitdagend parcours. Deze 
professionals behoren tot de top van het 
Nederlands rollersport. Ze vinden het ook nog 
steeds erg leuk om bij ons op het plein te staan. 
Dit omdat de kinderen toch wel erg enthousiast 
zijn tijdens onze activiteiten. Daarnaast zijn de 
jongens van Back2Basic elke week aanwezig met 
een steeds uitgebreidere freerun-baan. Dit trekt 
ook elke week meer publiek omdat alle kinderen 
zich er helemaal thuis voelen. Elke week kunnen 
ze weer nieuwe tricks aan hun ouders laten zien. 
 
Clifton van Gigant is een van onze vaste dansdocenten die elke week opnieuw pasjes met de 

kinderen oefent. Dit op vrolijke muziek die over 
het plein te horen is. Dit trekt niet alleen de 
kinderen maar ook de ouders van de kinderen. 
Die willen graag even de voetjes van de vloer 
laten gaan op de aanstekelijke beats. Elke week 
wordt deze activiteit drukker bezocht en 
verzamelen de mensen zich hier om te genieten 
van de muziek en de dans van de kinderen. Wij, 
van de Haagse Hopjes, vinden het belangrijk dat 
kinderen vrolijk opgroeien. Wij vinden dat muziek 
hier een belangrijke rol is kan spelen. Zeker als 
muziek er hiervoor zorgt dat ouders en kinderen 
samenkomen en gezamenlijk aan deze activiteit 
kunnen deelnemen. Op onze 4de vakantieactiviteit 
kwam Clifton met het idee om in plaats van een 
dansworkshop een keer een disco neer te zetten. 
Kinderen kunnen hier zo uit zichzelf laten zien 
welke dansmoves ze de afgelopen weken hebben 
geleerd. Uiteraard zijn de ouders hier dan ook bij 
uitgenodigd en wij kijken nu al uit naar deze 
activiteit op onze 5de vakantieactiviteit! 
 

 
 



 
Zoals gewend waren ook de jongens van Sport op Maat weer aanwezig die tijdens de 
afwezigheid van Abdel op het Hopje op het 
Wijkpark Transvaal staan. Voor en na de 
activiteiten zorgen zij dat de randzaken zijn 
geregeld. Tijdens het evenement draaien zij 
de sportworkshops, die speciaal voor de 
Hopjes zijn ontwikkeld.  
Op de 4de vakantieactiviteit was er gekozen 
voor slacklinen en boogschieten. Het 
slacklinen kunnen de kinderen al bijna 
helemaal zelf. Ze helpen elkaar en weten 
waar ze op moeten letten qua techniek. Bij het 
boogschieten is dit een ander verhaal. Hoewel 
dit op een erg veilige manier (geen scherpe 
pijlen) wordt aangeboden blijft dit een activiteit waar juiste begeleiding bij nodig is. Hier is dan 
ook voor gezorgd en ieder kind kon hieraan deelnemen. Dit omdat er ook voor de 
allerkleinste de mogelijkheid was om met kleinere bogen te oefenen. 
 
De Hopjes zouden de Hopjes niet zijn als we niet ook probeerden te vernieuwen. Deze week 

zijn we van start gegaan met een nieuwe, zeer 
geslaagde workshop. Dit was een workshop 
Judo verzorgd door Samar van Streetsport. 
Deze Juf heeft een zwarte band en een ‘2de Dan’ 
in deze sport. Op de judomatjes buiten werden 
verschillende grepen, worpen en standen 
geoefend. Maar uiteraard werd er ook gestoeid, 
op een verantwoorde manier. Dit is naar ons 
inziens een erg leerzame workshop. Niet alleen 
om de technieken van judo te leren maar ook 
om met elkaar om te gaan en rekening te 
houden maar ook respect voor elkaar te hebben. 
Samar, harstikke bedankt voor deze workshop! 

 
Dan hebben we nog de jongens die de ruggengraat van de activiteiten zijn: Corné en Dede 
jongens van WBS-evenementen. Zij zorgen vanaf de vroege ochtend dat de grote lijnen van 
de het evenement uitstaan. 
Hierdoor kan de rest van het team 
direct aan de slag zodra ze 
aankomen. Zij zorgen ook voor de 
partytenten en alle kramen waar 
onze medewerkers achter kunnen 
werken. Door de samenwerking 
met onze partners zijn onze 
activiteiten op een zeer 
professioneel niveau.  
 
 
 


