
 

 

 
 

Herfstactiviteiten op de woensdagen  
16 en 23 oktober 2019 Wijkpark Transvaal 

 
Nog nooit zo vaak Buienradar geraadpleegd als op dinsdag 15 oktober. Moeten we de 
herfstactiviteit wel door laten gaan met al die regen die gedurende de gehele woensdag wordt 
voorspeld? De vrijdag erna was eventueel ook nog een optie met betere weerskansen maar… kan 
iedereen dan nog wel. Een hoop organisatorisch gedoe wat je liever wilt voorkomen… Uiteindelijk 
toch maar besloten de woensdag aan te houden en…. wat is het meegevallen met het weer!  

Af en toe een miezertje maar dat mocht de pret 
niet drukken.  
Zo’n 180 kinderen hebben we mogen 
verwelkomen. Iedereen had het reuze naar z’n 
zin. Zo tegen de klok van vijven werd de 
miezer toch wat serieuzer waardoor we 
besloten een uur eerder te stoppen.  
 
De armbandjes werden vanaf 16.00 uur al 
gratis om gedaan bij de kinderen. Immers, niet 
alle activiteiten konden nog worden gebruikt en 
er werd hier en daar ook al een beetje 
opgeruimd.  
 

 
Intussen werden de verschillende activiteiten 
zoals eigenlijk altijd het geval is, druk gebruikt.  
 

Het 
boogschieten 
is altijd een 
prachtige 
uitdaging.  
Sommige 
kinderen zijn er 
echt al goed in 
en hebben een 
vaste hand. 
Leuk dat ook 
de ouders van de kinderen hieraan vaak deelnemen.  
Op de foto boven kun je zien hoe dicht bij de roos is gescoord.  
 
Drukte bij de klimmuur;  
De echte durfal klimt tot bovenaan en dat is best hoog. Super 
hoor.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Natuurlijk ook druk bij de 
bungee-trampoline. 
Kinderen van alle leeftijden: van 
2 tot 18+ vinden het een leuke 
sport.  
Zij trokken zich niets aan van de 
buitjes; ze genoten alleen maar 
van alle activiteiten en ná de 
regen is het thuiskomen, lekker 
warm en droog, natuurlijk dubbel 
zo fijn.  
 
Ondanks dat de middag een 
hoog vochtigheidsgehalte had, 
werd het tóch een heel 
geslaagde Herfstactiviteit.   

 
 
Hopelijk zijn de weergoden de 
Haagse Hopjes Transvaal goed 
gezind want volgende week willen 
we een poging wagen om alle 
luchtkussens te laten drogen.  
 
De kinderen mogen dan gratis de 
luchtkussens gebruiken. Natuurlijk 
doen we dit altijd onder toezicht. 
 
Dolle pret kan ik u verzekeren.  
 

 

Het drogen van de luchtkussens 23 oktober 2019, Herfstactiviteit 2 
Weer een prachtige ochtend, net als vorige week, de kussen moeten gedroogd worden anders 
hebben we volgend jaar geen kussens meer om te gebruiken. Het weer was prima. 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Omdat het nu niet zo’n grote kinderactiviteit is als “gewoonlijk” bij de Haagse Hopjes, hebben we 
dit keer geen polsbandjes verplicht. We hadden hier ook niet reclame voor gemaakt. Anders 
komen er zoveel mensen van buiten Transvaal op af. Natuurlijk zijn die welkom, maar het ging nu 
toch hoofdzakelijk om de kussens te laten drogen, die hierna in winterslaap gaan. 
 
Dus boften de kids uit Transvaal en zeker ook de Schilderswijk met deze onverwachte activiteit. 
Ook vinden wij het zonde van het geld als er regen valt en ¼ van de tijd niet door kan gaan. 
Dus verrassing voor de kinderen, een oplossing voor ons, en iedereen krijgt waar voor zijn geld. 
2 herfstactiviteiten voor de prijs van 1. En iedereen blij. 
 

 
De kinderen hebben de hele middag kunnen genieten van de luchtkussens. Abdoel zorgde zoals 
hij altijd doet, voor koffie, thee of iets anders te drinken. De medewerkers kunnen immers niet 
steeds hun activiteiten verlaten. De kinderen kregen voor het laatst in een kartonnen bekertje 
limonade met weinig suiker. Maar ook daar hebben ze het hele jaar van genoten. 
 
Denkt u nou niet dat er niets meer gebeurt bij de Hopjes Transvaal, wij zijn het hele jaar nog open 
vanaf 2 uur totdat het donker wordt. Alleen tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn alle Hopjes in 
Transvaal gesloten.  
En op kantoor, gebeurt heel veel, verantwoording afleggen van al het geld dat wij uitgegeven 
hebben aan alle activiteiten over 2019. Gaan we volgend jaar door met al onze activiteiten? Zo ja 
dan moeten we een Activiteitenplan maken, geld aanvragen bij sponsors en Gemeente Den Haag 
en ga zo maar door…… heel veel werk……… willen wij dat allemaal nog wel????? 
De kinderen op de foto hieronder denken het hunne ervan! Tot ziens op de pleinen in Transvaal. 


