Openhouden Haagse Hopjes
Zomervakantie 2018
Het was een van de heetste zomers van de afgelopen
100 jaar. Genoeg reden voor iedereen om buiten
lekker af te koelen en te spelen. Hoewel het af en toe
misschien wel te warm was. Dankzij onze nieuwe
STiP medewerkers hebben we er dit jaar voor kunnen
zorgen dat alle hopjes gedurende de vakantieperiode
open zijn gebleven. Wij streven er altijd naar op
minimaal 3 pleinen open te houden en dit jaar zijn er
bijna constant 5 pleinen open geweest. Heel fijn dat
we dit jaar minder hebben hoeven puzzelen met de
bezetting.
Het is ook alweer het derde jaar op rij dat
meester Gijs en meester Ben tijdelijk de vaste
meesters zijn op het Wijkpark Transvaal waren.
De vaste medewerkers kunnen dan lekker even
met vakantie en de kinderen zien weer
2 bekende gezichten. Ondanks de hitte hebben
de meesters zich alsnog geen moment verveeld
want aandacht vragen de kinderen genoeg.
Deze sportleraren hebben ook weinig stil
gezeten maar waren bijna altijd aan het
sporten/spelen met de kinderen.
Ook hebben ze op de aller heetste dagen de waterbaan
van de Hopjes nog eens opgezet om voor een beetje
afkoeling voor de kinderen te zorgen. Dit was af en toe
erg welkom, zeker als je hoort dat niet alle kinderen ten
alle tijden naar huis kunnen als hun ouders niet thuis zijn.
Gelukkig kunnen ze dan altijd bij de Hopjes terecht. De
meeste kinderen wilden graag helpen bij de hopjes en
hiervoor konden ze dan ook prima bij de meesters terecht.
Dan hebben de jongens ook goed opgeruimd in het
Hopje. Hierbij kwamen ze een stapel T-shirts tegen van
vorig jaar 20-jaar hopjes, die te klein waren voor de
vrijwilligers. Deze shirts zijn natuurlijk super populair bij de kinderen. De jongens hadden
bedacht dat de kinderen deze shirts konden verdienen. Niet zoals normaal door te helpen,
want dit verwachten we sowieso van ze. Maar dit jaar door nieuwe bewegingsactiviteiten te
leren, ze mochten bij meester Ben komen als ze iets nieuws geleerd hadden. Als ze dit echt
nog niet konden en later wel kregen ze van Ben een T-shirt. Deze droegen ze natuurlijk de
rest van de vakantie non-stop!
Als we de waterbaan hadden plaatste we die op het gras zodat het verspilde water ten goede
kwam aan de bomen, de plantjes en het gras. Dit was uiteraard een groot succes.

Juffrouw Halima die de eerste weken nog werkte stond
hier dan bij met de waterspuit om alle kinderen nat te
spuiten. Ook de kinderen buiten de baan waren niet
veilig.
Omdat alle kinderen goed zijn beziggehouden had
meester Hans veel tijd om zich te richten op de
reparaties van de materialen. Dit is in de drukte tijdens
de vakantie harstikke hard nodig. Maar dankzij Hans is
het materiaal in tiptop conditie gebleven gedurende de
vakantie!
Maar uiteraard stopte het werk niet bij de uitleen van
speelgoed en het aanleren van nieuwe bewegingen.
Elke woensdag werd het Wijkpark Transvaal
omgetoverd tot het leukste plein van Nederland met
stormbanen en leerzame workshops voor de jongeren.
Dit werd ook door de meesters begeleid maar hier
waren ook vele buurtbewoners en andere vrijwilligers bij betrokken. Verslagen van deze
dagen vindt u ook op onze website: www.haagsehopjes.nl.
Gebeuren er dan geen vervelende of minder leuke dingen op het Wijkpark vraagt u zich af?
Op de enkele schaaf- en snijwondjes van het spelen na hebben wij dit jaar weinig akkefietjes
gehad. Dus ‘nee’, eigenlijk was het afgelopen jaar alleen maar gezellig en erg sportief op het
Wijkpark Transvaal en zeker ook op de andere pleinen van de Haagse Hopjes.
Ondanks de hitte was het een zeer geslaagde vakantieperiode! De kinderen hebben
genoten, de meesters hebben zich goed vermaakt en de sfeer op de pleinen was super!

