
 

 

 
 

Familiedag woensdag 3 juli 2019 
Stellenboschplein  

 
Een prachtige zonnige dag, dus waren de medewerkers van de Hopjes en alle andere 
partners al druk bezig om alles voor deze dag klaar te zetten. Er is flink uitgepakt en het hele 
plein stond helemaal vol met leuke attracties en sportactiviteiten. De medewerkers, en 
vrijwilligers hadden er duidelijk zin in. Rond half 2 stonden de kinderen al te wachten bij de 

bandjes verkoop. En voor 2 uur zijn we al 
begonnen met de activiteiten, natuurlijk nadat 
de medewerkers allemaal broodjes met koffie of 
thee hadden gekregen. De koffie en thee 
speciaal gemaakt vanuit de Kar van Corne die 
hier stond. Echt noodzakelijk want we hebben 
hier geen vast Hopje dus moet je impoviseren! 
 
Al snel waren alle activiteiten volop in beslag 
genomen door de kinderen en konden de 
ouders lekker op een terrasje  zitten onder het 
genot van een kopje koffie. 

 
Skateland is inmiddels al een hele populaire 
activiteit geworden, de jongeren worden hier 
steeds behendiger in. Ook bij het voetvolley 
was het een drukte. De slaklijn is ook wel door 
de meeste een keer geprobeerd en sommige 
lopen hierover alsof het de straat is. 
 
De luchtkussens zijn altijd druk bezet en de 
veiligheidsvoorschiften worden goed 
gehandhaafd. Kinderen kunnen zich hierop 
echt uitleven. 

Natuurlijk waren Wil en Ria ook 
aanwezig die de kinderen verzorgde 
met limonade. Aan de minder 
hoeveelheid suiker moeten sommige 
kinderen nog wennen. 
 
Bij Back2Basic waren weer een vast 
groepje kinderen die ons overal volgen. 
Kinderen doen dat steeds handiger. 
Het is natuurlijk ook spannend en heel 
leuk om te doen. 
 



 

 

 
De Dancepads, die waren er ook, ook heel 
druk en heel goed opletten dat je steeds op je 
juiste tegel stapt. Ook waren de dames van de 
Kraamspelletjes weer aanwezig. 
 
Achter het terrasje waren kinderen aan het 
dansen op muziek die je vooral hoort op 
faceboek. Natuurlijk met de daarbij horende 
liedjes. Sommige kinderen hebben hele 
optredens gegeven. Dit allemaal onder leiding 
van de mensen van Gigant die overal dans 
workshops verzorgen. Meestal is danser 
Glifton aanwezig. Kinderen leven zich echt helemaal uit.  

 
Wat de kinderen betreft konden we nog wel 
uren doorgaan. Maar er is een begin en er is 
helaas ook een einde. Een einde van een 
zeer geslaagde en mooie dag op het 
Stellenboschplein. 
 
Maar we komen terug. En graag wil ik 
iedereen hartelijk danken die van deze 
zonovergoten dag een prachtige sportieve 
dag hebben gemaakt. Dank jullie wel. 
 
Op woensdag 24 juli beginnen we met onze 
1ste vakantieactiviteit op het Wijkpark 
Transvaal. Daarna volgen er nog 5, iedere 
woensdag van 2 tot 6 uur op het Wijkpark 

Transvaal. Ook zijn er in de vakantie drie Hopjes open: t.w. Het Wijkpark Transvaal, 
Joubertplantsoen en het Kaapseplein. Dus weer genoeg te doen in de vakantie. Graag tot 
ziens. 
Zie ook onze nieuwe website, nu ook op uw telefoon beter te zien. Stichting Haagse Hopjes 

Transvaal:  www.haagsehopjes.nl 
 
 
 
 

http://www.haagsehopjes.nl/

