
 

 

 

Opening Calisthenicsveld met Gymboxx op het Wijkpark 
Transvaal 28 oktober 2022 

 
Veel van jullie hebben de frisgroene Calisthenics toestellen 
met de Gymboxx die daarbij hoort al zien staan. De 
meeste van jullie hebben zelfs al aan de toestellen 
gehangen voor een work-out! Wij krijgen dan ook al enorm 
veel positieve reacties uit de buurt, heel leuk! 

 
Vrijdag  
28 oktober 
was de officiële opening van dit Calisthenicsparkje op 
het Wijkpark Transvaal. Wij konden namelijk na de 
realisatie van dit project, dit niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. Klein feitje, wij zijn er al bijna 2 jaar mee 
bezig. Dit moest dan ook feestelijk geopend worden 
met een lekker hapje en een drankje. Er is best wel 
wat tijd en energie in gaan zitten, dus is een 
bedankje en een bloemetje wel op zijn plaats.  

Wij danken dan zeker twee van deze kanjers, namelijk  
John Oosterbeek die ervoor heeft gezorgd dat het 
sportveldje er kwam en Pjotr Bertels die er nog een 
Gymboxx aan toe heeft gevoegd. Beide heren van de 
Gemeente Den Haag! Een bloemetje waard dus!  
Natuurlijk voor de mensen die het initiatief hebben 
genomen was er ook een bloemetje. Namelijk Kenneth 
van de SWDH, en Jeroen de Groot en Ben Vogels van de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Erwin van Es van de 
SWDH, bedankte iedereen en daarna werd er een foto 
gemaakt van het geheel.  
 
Wij zijn erg blij met het resultaat! Uiteraard moesten we ook laten zien wat er allemaal in de Gymboxx 
aanwezig is. Alle gewichten, halters, battlerope, stootzakken, bokshandschoenen, veel spullen waren 
uitgezet in verschillende stations. Zo konden de kinderen/jeugd, hier en daar zelfs wat ouders, 
meedoen met een work-out naar keuze. Dit allemaal onder begeleiding van een van de meesters. De 
mogelijkheid om te kunnen sporten vinden wij namelijk erg belangrijk! Dankzij de plaatsing van dit 
sportveldje met Gymboxx, is dit gerealiseerd. Daarnaast leent sport zich ook enorm goed als middel 
om bijvoorbeeld de mensen meer met de buurt te verbinden.  
Op maandag, donderdag en vrijdag is de Gymboxx open van 15.00 uur tot 17.00 uur.  
Natuurlijk kunnen jullie op het sportveldje altijd terecht.  
 


