
 

 

 

Herfstactiviteit 
19 oktober 2022 Wijkpark Transvaal 
 
De blaadjes worden geel, het wordt sneller donker, het gaat wat meer waaien en regenbuien wisselen 
elkaar wat sneller af…. Het is duidelijk herfst aan het worden! Hoewel het iets kouder wordt, neemt de 
behoefte tot bewegen en spelen bij kinderen natuurlijk niet af! Zolang het niet stormt en met bakken 
uit de lucht valt zijn de hopjes er dan ook gewoon voor de kinderen! Zo ook met onze laatste activiteit 
van 2022. Dit was de Herfstactiviteit op het Wijkpark Transvaal.  
 
Zoals gewoonlijk pakken we bij de laatste activiteit nog één keer goed uit! Dit jaar zijn de jongens van 

Skateland weer langsgekomen met een super uitdagend 
parcours en enkele Nederlandse toppers uit de 
skatewereld. Deze ervaren jongens gaven meerdere 
kleine shows en lieten hier enkele spectaculaire tricks 
zien. Daarnaast hadden we ‘Local Hero’ Olivier, die met 
deze toppers de show stal met zijn goed ingestudeerde 
tricks!! Er stonden naast de vaste obstakels van 
Skateland, nu ook enkele half-pipes die in elkaar over 
liepen waardoor er een geweldige track was voor al deze 
stunts! Bekijk het filmpje op onze site om ‘No fear!’ Olivier 
aan het werk te zien! 
 
Naast de skatebaan hadden we ook extra uitgepakt met 

de stormbanen deze Herfstactiviteit! Naast de wipe-out/sweeper hadden we ook een extra langs 
stormbaan laten opstellen! én was de Supersurvivalbaan van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
ook weer aanwezig! Heel wat meters aan opgeblazen lucht dus waar de kinderen al hun energie op 
kwijt konden!  
 
Verder hadden we veel kleinere workshops, zoals de 
dansworkshop van Clifton, het boogschieten met 
meester Brian of de dancepads met meester Noah. 
Deze komen vaker terug op onze activiteiten waardoor 
de kinderen hier steeds verder kunnen met de 
oefeningen die ze het laatst hebben geoefend. Hierdoor 
krijg je ook leuke uitdagingen en uitbreidingen. Kijk 
hiernaast bijv. naar hoe onze kinderen hier momenteel 
aan het boogschieten zijn. 
 
Verder waren er tal van tafels waar de kinderen 
spelletjes aan konden doen met onze vrijwilligers. Hier 
konden ze spelletjes spelen zoals de toren van Pisa, 
mens-erger-je-niet, 4-op-een-rij, of kwartet. Kortom 
allemaal leuke gezelschapsspelletjes. Ook staan hier wat grotere uitdagingen bij zoals de spiraal 
waar de kinderen over een geladen buis heen moeten sturen met een houder waarbij er een zoemer 
afgaat als ze de buis raken! Een soort grote versie van Dokter Bibber dus! 
 
Komend jaar hopen we weer te kunnen schminken en knutselen op onze activiteiten! Houdt onze site 
www.haagsehopes.nl goed in de gaten voor de data van komend jaar! Wij gaan nu in ieder geval 
even bijkomen van al onze evenementen in 2022 en ons voorbereiden op de komende evenementen 
in 2023.  

http://www.haagsehopes.nl/

