
 

  

 
4de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal op 12 augustus 2020 

 
We zijn alweer over de helft van de zomervakantie heen. De 4de vakantieactiviteit is alweer 
een feit! Het was opnieuw een erg warme dag maar dit keer waren we er extra goed op 
voorbereid! We hadden namelijk de megagrote 
waterbaan laten opzetten! Hierop konden de kinderen 
lekker afkoelen en tegelijkertijd wedstrijdjes houden 
over de obstakels heen van deze grote waterbaan.  
Een groot succes maar de andere activiteiten 
moesten hiermee wel concurreren. Gelukkig was er 
ook nog genoeg animo voor de andere activiteiten. 
Daarnaast was de rij bij de waterbaan was vaak erg 
lang, dus konden de kinderen in de tussentijd de 
andere activiteiten afgaan. 
 
Foto rechts: Voordat de baan openging moest hij eerst door de 
meesters gekeurd worden. En…. Hij werd goedgekeurd!! 

 
 

 
De andere activiteiten waren voornamelijk 
verspreid over het grote sportveld. Hier konden 
de kinderen onder andere bmx-en of steppen. 
Dit deden ze bij de jongens van Skateland die, 
tot nu toe, alle vakantieactiviteiten zijn geweest. 
Ze creëren iedere week opnieuw een 
uitdagende baan waar de kinderen overheen 
kunnen. Elke keer ligt de nadruk op iets anders 
want elke week ziet de baan er dus anders uit. 
Het leuke is dat kinderen hier niet alleen leren 
fietsen of steppen maar ook leren om ‘veilig’ te 
vallen. Dit is een erg gunstige bijkomstigheid 

want dit maakt het steppen en fietsen bij de Haagse Hopjes alleen maar veiliger. We zien 
steeds vaker kinderen vallen en direct weer opstaan. Dit hoort uiteraard bij spelen en als je 
ergens echt goed in wilt worden dan zal dit niet 
vanzelf gaan!  
 
Ook kon er weer gedanst worden, zowel bij Clifton van 
Gigant in de hitte, als bij de jongens van Set in Motion 
in de ‘koele’ schaduwrijke tent. Hier was ondanks de 
hitte, toch veel animo voor de dansjes van Clifton, de 
pasjes waren iets minder intensief dan normaal maar 
de kinderen blijven dit leuk vinden! Ook in de tent 
werd gedanst op de pasjes van de dancepads, dit was 
ook weer hartstikke leuk om te zien. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Tot slot hadden we ook de vaste luchtkussens van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal en 
enkele extra luchtkussens. Deze waren uiteraard erg warm door de zon maar dit weerhield 
de kinderen er niet van om hierop te gaan. Zeker niet nadat ze lekker over de waterbaan 
waren geweest en hier nog kletsnat van waren. Dit was ideaal voor de kinderen want de rij 
bij de waterbaan was erg lang en hierdoor de rijen bij de andere kussens iets minder lang. Zo 
konden ze lekker doorlopen en constant spelen.  
 
Tot slot konden de kinderen deelnemen aan de yogaworkshop, konden ze klimmen op de 
klimtoren en konden ze limonade drinken tot ze erbij neervielen. Dit laatste is dan ook erg 
veel gebeurd! Niet het neervallen maar wel het vele drinken en dit was erg nodig. Gelukkig 
hebben we daar 2 kampioenen zitten in het aanvullen van de limonade en water. Wim en 
Janny, jullie worden ook weer bedankt! 
 
Tot volgende week! Op onze 5de Vakantieactiviteit op het Wijkpark Transvaal. 

 

  


