5de Vakantieactiviteit op 21 augustus 2019
Op 21 augustus was onze 5de vakantieactiviteit weer
gaande. De eerste 4 vakantieactiviteiten waren
drukbezocht en erg gezellig. Maar de
5de vakantieactiviteit was weer gewoon een activiteit
zoals we ze echt kennen bij de Hopjes. Met 900+
kinderen was het de eerste vakantieactiviteit waar we in
plaats vanveel bezoeker, MEGAveel bezoekers hadden.
De meeste mensen uit de wijk zijn weer terug van
vakantie en het offerfeest is voorbij. De rijen namen weer
bijna Efteling formaten aan!
Op deze dag hadden we weer vele springkussens,
workshops en spelletjes. Met de sweeper, de klaverbungee en de basejump hadden we drie zeer
uitdagende activiteiten. Deze grote en zeer populaire attracties werden door vele kinderen
geprobeerd. Als je hier rondliep zag je allemaal rode koppies bij de kinderen van de inspanning. Ook
stonden er nog een hele grote boot en een klimtoren waar de kinderen konden springen, klimmen en
glijden. Een compleet pakket aan opgeblazen vermaak dus!
Ook hadden we een primeur voor de Haagse Hopjes. Dit
was DJ-Clifton van Gigant die aanwezig was met een
heuse discotheek. In de vakantie is gebleken dat wij heel
veel danstalent hebben in Transvaal. Dit wilde wij natuurlijk
omzetten in een sportieve workshop. Dit is erg goed gelukt,
er werden door vele kinderen nummers aangevraagd en
zelfs sommige opa’s en oma’s swingden mee op de
muziek. Wereldmuziek!, want er werd van alles gedraaid.
van Nederlandse rap, tot Arabische tunes en van Engelse
popmuziek tot de aller kleinste kindermuziek. Dit waren
lekkere beats die over het plein gingen zodat iedereen
ervan kon genieten.
Ook was er weer een boogschietworkshop waarbij
iedereen, van kleinkind tot opa, kon proberen om de
targets te raken. Zoals bij bijna alle Hopjes activiteiten is
het ons doel om de mensen iets bij te brengen. Dit kan
iets pedagogisch zijn, iets met samenwerking of zoals bij
boogschieten iets technisch. Als je dit over een aantal
activiteiten bekijkt is de vooruitgang heel duidelijk te zien!
Bij boogschieten is bijv. de houding ten opzichte van het
target erg belangrijk. Deze houding is bij bijna alle
kinderen en volwassenen een stuk vooruitgegaan!
Ook waren er spellen voor de kleinere kinderen zoals megatwister, vier-op-een-rij en een sjoelbak.
Deze spellen worden altijd enthousiast begeleid door onze vrijwilligers! Ook konden de kleintjes
terecht op de draaimolen en de kids-playzone. Hiermee proberen wij voor iedere leeftijdscategorie
voldoende vermaak te hebben. Helaas kan niet iedereen bij elk kussen of activiteit deelnemen. Dit
heeft te maken met veiligheid, wat wij erg hoog hebben staan! Sommige kinderen kunnen namelijk
gewoon te klein zijn voor bepaalde activiteiten. Wij hopen hier op meedenken van de
ouders/verzorgers. Tot volgende week!

