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Voor de 2de keer dit jaar zijn wij met een Sport- en
Spelmiddag aanwezig op het Kaapseplein! Dit plein
krijgt de afgelopen tijd het meeste aandacht van de
Haagse Hopjes. Gelukkig is dit terug te zien in het
enigszins opgeruimde plein en het gedrag van de
alle kinderen op en rondom het plein. Het was de
eerste Sport- en Spelmiddag sinds de uitbraak van
Corona waarbij wij weer springkussens en grotere
attracties mochten neerzetten. Hier hebben wij dan
ook dankbaar gebruik van gemaakt. Uiteraard
weten we niet hoe het de komende tijd gaat lopen
maar wij, en met ons vele kinderen, hebben er erg
van genoten! Hoewel er uiteraard veel Sport- en
Spelactiviteiten terugkwamen zoals op de vorige middagen, was het toch net dat beetje extra
door de kleurrijke en opvallende springkussens.
Wij waren uiteraard harstikke blij met de
versoepelingen die vlak voor onze Sport- en
Spelmiddag werden aangepast. We mochten dus
weer kleine springkussens en grotere objecten
plaatsen. Ook mochten we voor deze Sport- en
Spelmiddag weer affiches ophangen en lichte
reclame maken. Dit was gelijk te merken in de
aantallen kinderen die langskwamen. Hoewel er
geen aantallen bekend zijn omdat we geen bandjes
verkochten denken we wel een recordaantal
bezoekers te hebben ontvangen voor 2021. Dit
zullen over de hele middag verspreid enkele
honderden kinderen zijn geweest.
Deze kinderen konden zich vergapen aan de
luchtkussens van de Haagse Hopjes die na een
hele lange winterslaap weer eens mochten worden
opgeblazen! We hadden de vaste kussens van de
Hopjes staan: het ballonnetje, het appeltje en de
hindernisbaan. Daarnaast had WBS-evenementen
het luchtkussen Clown meegenomen. Deze
kussens stonden in combinatie met verschillende
sporten zoals boogschieten, slacklinen,
pylonnenrace en megatwister. Deze combinatie van
activiteiten heeft heel wat rode gezichten bij de
deelnemende kinderen opgeleverd. Verder hebben

we heel veel lachende gezichten gezien bij
onder andere de Ome John’s Poppenkast en de
dansworkshops.
Naast het feit dat er weer opblaasbare
activiteiten waren, mochten we op deze activiteit
ook weer ‘grotere attracties’ van Set in Motion
plaatsen. Zo stonden sinds erg lange tijd de
bungeetrampoline en de klimwand weer eens
op. Dit hebben we gemerkt ook! Vanaf het
moment dat de kinderen de bungeetrampoline
opgebouwd zagen worden werden de kinderen
helemaal gek! Er werd ruim een uur van tevoren
al een wachtrij bij het terrein gemaakt. Dit was natuurlijk niet ideaal maar wel erg leuk om te
zien!
Verder was er natuurlijk weer van alles te vieren:
de komende verjaardag van de voorzitter en het
25-jarige bestaan van de hopjes. Om dit te vieren
konden alle deelnemende kinderen een portie
poffertjes krijgen van WBS. Hier hebben de
kinderen maar ook alle medewerkers van mogen
genieten! Leuk om de kinderen met een portie
poffertjes bij de poppenkast te zien genieten.
Uiteraard gunnen we dat al deze kinderen na een
erg lange tijd van weinig leuke dingen!
Dit was de laatste Sport- en Spelmiddag voor de vakantie! Wij hopen dat de
vakantieactiviteiten op het Wijkpark Transvaal allemaal door zullen kunnen gaan! Hopelijk dat
op het Wijkpark!

