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De zomer van 2019 kan al bijna niet meer stuk. Met zulk 
lekker weer en zoveel te doen op de pleinen ontbreekt het 
de jongeren in Transvaal en Schilderswijk aan weinig. We 
hebben in de vakantie zelfs de mogelijkheid gehad om de 
waterbaan een aantal extra keren op te zetten. Dit is 
natuurlijk hartstikke leuk, het koelt lekker af en de kinderen 
komen samen. Maar uiteraard zetten wij bij de Hopjes altijd 
hoog in en willen we ook dat de workshops zo leerzaam 
mogelijk zijn. Daarom wisselen we onze waterbaan af, met 
af en toe een sportworkshop. Op 13 augustus was dit een 
hockeyworkshop op het Kaapseplein.  
 
Het kost ons meestal erg weinig moeite om groepjes 
kinderen bij elkaar te krijgen. Wel zien wij dat er veel 
verbetering mogelijk is bij het onderling met elkaar spelen. 
Dit gaat vaak al een stuk beter als er een meester of 
juffrouw aanwezig is. Bij het hockeyen is dit helaas niet 
anders. Het blijft lastig voor kinderen om zelfstandig iets 
anders dan een potje voetbal op te zetten. Uiteraard helpen 
wij hier graag bij. Daarom ging Meester Gijs met 
hockeysticks, doeltjes, lintjes en ballen richting het 
Kaapseplein. 
 
Kinderen sluiten graag aan bij dit soort activiteiten. Naast de technieken die ze leren bij het 
Hockeyen, maken ze ook op een makkelijkere manier contact en wellicht ook vriendjes tijdens het 
spelen. Dit is uiteraard een mooi leermoment maar ook voor de meesters en juffen op de pleinen 
een gewenste bijkomstigheid. Samen hebben ze verschillende oefeningen gedaan, zoals 
slalommen om pionnen. Maar uiteraard werden er ook diverse potjes gespeeld waarbij iedereen 
rood aanliep! 
Het valt op dat kinderen de dagen na dit soort workshops vaak om deze materialen komen vragen. 
Na de Hockeyworkshop zijn dit de hockeysticks en ballen maar na bijv. een longboards workshop 
komen de kinderen deze vaker lenen. Hiermee kun je stellen dat de workshops zeker effect 
hebben op de kinderen uit de wijk! Uiteraard gaan we hier dus gewoon mee door! 


