
 

 

 
 

3de Sport- en Spelmiddag op het Joubertplantsoen 1 juli 2020 
 
 

Afgelopen woensdag 1 Juli was het alweer tijd voor de 3e Sport-
en Spelmiddag van de Haagse Hopjes Transvaal. Na alle 
voorbereidingen op de dag zelf te hebben afgerond mochten wij 
de dag al feestelijk starten met een bedankje en felicitaties. Zo 
kreeg Brian van Vliet op de dag zelf te horen dat hij geslaagd is 

voor zijn mbo-diploma. 
Brian wil zich nu gaan 
richten op de opleiding 
hbo-pedagogiek. Leuk 
om te zien dat na jaren 
van meehelpen op de 
evenementen, dit Brian 
heeft kunnen helpen met 
de keuze van zijn 
vervolgstudie.  
 
Daarnaast is Josée 

Mulder in het zonnetje gezet voor het bereiken van haar 
pensioen. Wij willen Josée bedanken voor haar inzet tijdens alle 
Internationale Kinderfeesten op het Joubertplantsoen waar zij bij 
aanwezig was. Daar zorgde zij altijd voor een leuke creatieve 
toevoeging aan deze dag. Hiervoor hebben zij beide een 
bloemetje in ontvangst mogen nemen. 
 

De Sport- en Spelmiddag startte om 14.00 u. De 
verwachting was dat het weer misschien nog even 
spannend zou worden maar niks bleek minder waar. 
Jassen en vesten mochten weer uit aangezien het heerlijk 
warm was in het zonnetje, perfect weer om lekker te 
sporten. Dit is er dan ook weer volop gedaan. De Sport- en 
Spel- dagen van de afgelopen weken waren een groot 
succes. Daarom is er na de ‘1 juli corona update’ besloten 
onze activiteiten weer iets uit te bereiden. Zo stonden we 
deze week weer met een aantal extra 
activiteiten.  

 
Naast de populaire step en BMX clinic van 
Skateland was het boogschieten deze week 
weer terug. Deze clinic van Sport op Maat 
is altijd een schot in de roos. Leuk ook om 
te zien hierbij is dat je de kinderen ook echt 
vooruit ziet gaan.  Daarnaast stond de 
klimwand van Set in Motion er ook weer.  



 

 

 
 

Op deze uitdagende klimwand proberen de kinderen zich 
op te werken/klimmen naar grootse hoogtes. Verder 
waren er nog veel meer activiteiten, zoals lekker losgaan 
op de dancepads, de tennis clinic verzorgd door Street- 
sport en een Knutselhoek om even lekker creatief bezig 
te zijn en op adem te 
kunnen komen van al het 
sporten.  
 
 
 

 
Wij kijken dan ook wederom terug op een geslaagde dag en kijken uit 
naar onze komende Sport- en Spelmiddagen. 
 
Graag zien wij de kinderen weer terug de komende weken op onze 
Sport- en Spelmiddagen op 8 juli op het Anna Blamanplein en op 15 juli 
op het Kaapseplein.  
 
Sportieve groet, 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
 
 
 
 
 
 

 


