Haagse Hopjes 7de Sportworkshop
Anna Blamanplein 20
september 2017
Op deze allerlaatste officiële zomerdag hebben de Haagse
Hopjes nog een zomerse activiteit georganiseerd voor de
jongeren op het Anna Blamanplein. Het weer zat uiteraard mee
en de activiteit was drukbezocht. Vanwege de vroege drukte zijn
we lekker op tijd begonnen en konden de kinderen aan de gang
met de sportworkshops. Een grote groep jongeren waren zeer
enthousiast. Ondanks een groep jongens die hun best deden om
het te verpesten.
Uiteraard laten de Hopjes zich niet kennen en
hebben we er een zo gezellige mogelijke middag
van gemaakt.
Er wordt vanwege de nare sfeer op en rondom
het Anna Blamanplein, minder georganiseerd.
Hierdoor is de invloed van het personeel van het
Hopje beperkt. Zeker nu dit Hopje midden in een
grote zandbak staat. De uitleen van speelgoed,
kan hierdoor voorlopig niet doorgaan. Zodra de
moestuin en bloemenperken opgeleverd worden
zullen we kijken of er nog plaats is om met het
Hopje verder te gaan. Erg jammer want het
grootste deel van de kinderen genieten dagelijks van dit Haagse Hopje op dit toch wel
“moeilijke plein”.
We hebben voor de kinderen 3 workshops georganiseerd, namelijk volleybal, slacklinen
en stuntsteppen. Bij het volleybal waren een aantal meiden die
zelf op volleybal zitten en hier het voortouw in namen. Hierdoor
werd er over de middag gezien erg leuk gevolleybald.
Ook bij de slackline werd er door de jongens en meiden erg leuk
gespeeld. Zo hielpen ze elkaar bij de oversteek over de
elastische lijn.
Bij het stuntstepparcours was het een grote drukte. Veel
kinderen stonden er in een erg grote rij, die graag wilden laten
zien wat ze konden. Goed ingepakt met bescherming konden
zelfs de allerkleinste zich over de baan wagen met behulp van
een van de meesters of een papa of mama.
Deze activiteit was een van de populairste activiteiten van onze sportworkshops. Voor de
enthousiaste inzet van Skateland willen wij de heren met name Peter erg graag
bedanken. Gelukkig komt Peter met zijn crew a.s. woensdag op het Stellenboschplein
ook nog tijdens de workshops daar.
Graag iedereen tot ziens op het gezellige Stellenboschplein.
Jeroen de Groot.

