
 

6de Vakantieactiviteit op het 
Wijkpark Transvaal 

op 28 augustus 
Alweer het 6de verslag uit een BRUISEND 
Transvaal. De laatste vakantieactiviteit van 
de 6 en ook waar deze vakantieactiviteit 
weer druk bezorgd. De kinderen hebben 
kunnen genieten van veel sportieve 
activiteiten en spannende luchtkussens 
waar veel geklommen en gesprongen kon 
worden. 
  

Ook de vele workshops, zoals de Yoga, Freerun 

Parkour, Skatepark waar je met 
stuntstepjes, BMX fietsen en skateborden, 
een prachtig Parkour o.l.v. Peter en zijn 

Boys. Nieuw dit jaar was de Judo workshop, gegeven door Samar van Streetsport, geweldig 
hoor deze samenwerking. Dankjewel Samar. De slackline lag er weer waar veel kinderen die 
verder wilde oefenen om op de band te lopen zonder ervan af te vallen. 

De vele kleine luchtkussens voor de wat jongeren kinderen. Maar voor de allerkleinsten was 
er ook de draaimolen, de ballonnenclown Bobo die 
weer mooiste creaties maakte van de ballonnen.  

Ook is er een special luchtkussen voor de 
allerkleinste “het Kids playground”, zelfs baby’s die 
kunnen kruipen, mogen hierin  

rond hobbelen. Dit allemaal onder het toezicht van 
onze vaste vrijwilligers waaronder Fatima, die al 
heel veel jaren bij de hopjes betrokken is. Natuurlijk 
was het ook heerlijk weer voor de grote Waterslide 
Stormbaan. Iedereen die kon klimmen mocht hierop, dus was dit volop genieten. 



Bij de bandjesverkoop was het ook een 
drukte, heel veel kinderen kwamen een 
bandje kopen. Dat bandje wordt dan 
omgedaan door Halima of Wim, zodat de 
kinderen daarna in ieder geval overal 1 keer 
in mochten. Maar meestal kunnen de 
kinderen wel vaker ergens in. Alleen als de 
rijen te groot worden dan plaatsen bij een 
medewerker/ster bij de ingang en dan wordt 
er een rondje of kruisje op het bandje gezet, 
zodat je er maar één keer op kan.  
 

Dit is ook wel nodig anders worden de rijen veel te lang en denken 
de mensen dat ze in de Efteling in de rij staan. Nou, we verbeelden 
ons wel wat, maar niet dat we de Efteling zijn. 

Wat deze zomer zeker is opgevallen zijn de vele bezoekers aan 
Transvaal, vakantiegangers die dan ook weten dat er in Transvaal 
Vakantieactiviteiten zijn of dat je daar op 5 pleinen in de vakantie 
speelgoed kan lenen. We hadden dit jaar ook verzonnen om snel 
een pasje te maken voor deze mensen. “Het Hopjes 
vakantiepasje”. Deze mensen zijn meestal heel enthousiast dat er 

hier zoveel 
gebeurd voor de kinderen. Altijd leuk om te 
horen. Natuurlijk dankzij onze sponsoren en 
de Gemeente Den Haag. 
 
Misschien wordt het eens tijd dat 
wethouders en andere ambtenaren eens 
een kijkje in Transvaal komen nemen om te 
zien dat TRANSVAAL BRUIST, dankzij de 
inspanning van veel vrijwilligers, die zich al 
jaren inzetten voor de wijk en daarmee ook 

omliggende wijken. Burgemeester Krikke durfde al naar Transvaal te komen, nu de rest nog!!  

 
Graag wil ik iedereen bedanken die mede ervoor gezorgd hebben dat de 
vakantieactiviteiten weer een groot succes zijn geworden. Dank jullie wel. 

Stichting Haagse Hopjes Transvaal


