6de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal
25 augustus 2021
Helaas zit de zomervakantie van 2021 er alweer op!
Alle 6 de Vakantieactiviteiten waren geslaagd, maar
we hadden het beste wel voor het laatst bewaard!
Het leek wel of héél de wijk al terug was van
vakantie, zo druk was het met kinderen. Alle
activiteiten die er waren zijn gedurende de hele
activiteit volledig afgeladen geweest. Bij elke
activiteit stond een rij! Dit kwam wellicht omdat de
bungeetrapline er ditmaal niet was. Normaal
gesproken staan de meeste kinderen hier dan in de
rij. Nu was het allemaal erg goed verdeeld!
Zoals nog steeds in deze Coronatijd mochten wij
geen stormbanen en waterbanen plaatsen. Wat
wel mocht was sporten en dit zullen de kinderen
hebben geweten! De kinderen konden
voetvolleyballen, volleyballen, basketballen,
boogschieten, pylonnenrace, gladiatoren
vechten, judoën, stuntsteppen, bmx-en,
longboarden, over de wipe-outbaan en de
klimmuur. Meer dan voldoende sporten om uit te
kiezen dus! Veel kinderen hebben de hele
middag dan ook bij ons vol gemaakt!
Wij hebben bij al onze activiteiten ‘instuif’. Dit
houdt in dat de kinderen bij alle activiteiten kunnen aansluiten ook al zijn de activiteiten bezig.
Met de grote variatie aan leeftijd bij de kinderen en de geringe aandachtspanne van kinderen
is een volledig potje basketbal of volleybal niet mogelijk. Vaak worden de kinderen
gedurende een potje toegelaten waarna ze met het ‘mindere’ team mee kunnen doen. Of
wordt er gespeeld tot één punt waardoor de potjes snel rouleren en de kinderen die graag
mee willen doen hier ook snel de kans toe kregen. Dit geeft veel kinderen de mogelijkheid
om met veel verschillende kinderen te spelen. Hierdoor is het ook in de wijk Transvaal
normaal om met iedereen te kunnen spelen!
Ook waren de vaste activiteiten voor de kleinere
kinderen weer aanwezig. Zij konden voor een
laatste keer naar Ome John’s Poppentheater en ook
het draaimolentje en de Kids Playground waren
weer aanwezig. Hoewel dit openbaar was voor
ouders die hun kleinste kinderen hierbij wel mochten
begeleiden, hielden de ouders ook hier bijna altijd
gepaste afstand tot onze medewerkers. Kortom er
werd goed rekening met elkaar gehouden!

Het was op deze 6de Vakantieactiviteit zo druk
dat er overal kinderen in de rij stonden en het
overal gezellig druk was! Ook waren er weer
veel ouders bij aanwezig die terecht konden op
het terrasje of langs het sportveld achter de
hekken bleven hangen. Aan de ene kant zijn wij
heel erg blij met betrokken ouders die aandacht
hebben voor hun kind. Het jammere is dat als er
veel ouders zijn er ook veel rotzooi wordt
gemaakt. Dit is gek want op het plein waar enkel
kinderen komen blijft alles zeer netjes en
op de plekken waar de ouders zaten lijkt het wel
alsof er een orkaan overheen is gekomen. Dit is
natuurlijk hartstikke vreemd als je bedenkt dat dit de
mensen zijn dit aan de kinderen zou moeten
uitleggen. Dat de kinderen dit toch wel doen, zien we
bij de hopjes wel als een groot compliment naar
onszelf toe!
Wij hopen dat iedereen genoten heeft van de
Vakantieactiviteiten, wij in ieder geval wel! We
hopen jullie weer te mogen ontvangen op het
Viljoenplein maar wij weten nog niet zeker of dat dit
door zal gaan! Wij houden jullie op de hoogte!
Jeroen

