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Voor de 3de keer dit jaar was het groots feest op 
het Joubertplantsoen. Na de opening van het 
gerenoveerde plein en de familiedag was het nu 
tijd voor de familiesportdag. Een dag in het teken 
van lekker sporten en er met de hele familie op uit 
zijn! Het was uiteraard harstikke lekker weer en 
het aanbod aan sporten was weer groot!  
 
De sportdagen zijn vooral bedoeld om kinderen 
uit de Wijk Transvaal verantwoord samen te laten 
sporten en spelen. Dit zodat ze gezond leren 
leven maar ook zodat iedereen met respect met 
elkaar leert spelen. Naast deze wijkbewoners 
komen er steeds meer bezoekers vanuit andere 
wijken die even de sfeer komen proeven of specifiek voor een bepaalde activiteit komen! 
Zoals de posters al zeggen is ‘Iedereen is welkom’ en dat maakt onze activiteiten tot de 
meest multiculturele activiteiten in de wijk.  
 

De activiteiten die we hadden staan waren weer 
gevarieerd zodat er voor iedereen wat te doen 
was! Zo waren er de vaste springkussens van 
de Haagse Hopjes waarop de kinderen onder 
begeleiding konden springen en klauteren. Ook 
was er een grote base-jump waar de kinderen 
tegen een helling aan moesten rennen, 
obstakels moesten overwinnen en vervolgens 
de diepte in moesten springen. Erg avontuurlijk 
natuurlijk. Voor de kinderen die het iets minder 
avontuurlijk wilden was er de mogelijkheid om 
op een megatwisterveld een potje twister te 
spelen. Bij de schminkkraam konden ze zich als 

prinses of spiderman laten schminken. Of ze konden op de grasheuvel deelnemen aan een 
sessie kinderyoga of gewoon even lekker in de draaimolen zitten en ‘rond’kijken. 
 
Omdat het natuurlijk ook nog een beetje een 
sportdag was konden de kinderen deelnemen aan 
talloze sporten. Dit om kennis te maken met nieuwe 
sporten, om verder te oefenen met een bekende 
sport of om het aan je vriendjes of vriendinnetjes te 
leren zodat je later samen kunt spelen. De kinderen 
konden voetvolleyballen, dansen op de dancepads, 
volleyballen, slacklinen, hockeyen, steppen en 
freerunnen. De begeleiders van de laatste activiteit 
gaven ook nog een grote show weg halverwege de  
 



Familiesportdag. Uiteraard maakt dit indruk op de 
aanwezige kinderen die juichend op de eerste rij zaten. De 
jongens hebben altijd een goed interactieve show waarbij 
de kinderen van alles wordt gevraagd en uiteindelijk wordt 
er ook nog eens over een hele groep kinderen heen 
gesprongen!  
 
Dan kon er dus nog worden gestept op het altijd populaire 
stepparcours van Skateland. Kinderen van alle leeftijden 
proberen dit en dit levert mooie taferelen op van kinderen 
die hun eerste meters op de step doormaken met het 
bekende vallen en opstaan! Uiteraard allemaal onder het 
toeziend ook van de professionele jongens van Skateland. 
Ook Bobo onze vast ballonnenclown heeft een poging 
gewaagd nadat hij zag dat ook de allerjongste kinderen dit 
aandurfden.  
 

Al met al kun je wel zeggen dat er genoeg 
te beleven was op deze feestelijk activiteit 
van de Haagse Hopjes. Maar al deze 
activiteiten moeten natuurlijk ook worden 
opgebouwd, afgebouwd en professioneel 
worden begeleid. Hiervoor hebben de 
Hopjes een uitgebreid netwerk aan 
meesters, juffen, begeleiders en vrijwillige 
buurtbewoners. Het is een hele prestatie 
dat dit allemaal binnen één dag gebeurd. 
Uiteraard is het draaien van deze 
evenementen voor vele mensen al routine 
geworden waardoor dit zeer soepel en 
veilig verloopt. Maar toch blijft het een 
prestatie waar wij met zijn allen trots op 

mogen zijn!  
 
Al met al was het weer een leuke dag waar de jeugd zich in het zweet heeft kunnen werken 
met al hun leeftijdsgenootjes. Wij zien jullie graag weer op de Herfstactiviteit op 24 oktober 
op het Wijkpark Transvaal. 
 
 
 


