1ste Vakantieactiviteit
13 juli 2022 Wijkpark Transvaal
Waterbaan?? Ja of Nee?? Ja uiteraard een waterbaan! Met
deze heerlijke zomerse temperaturen was het duidelijk tijd voor
onze eigen waterbaan! Veel beter konden we de vakantie dan
ook niet beginnen. Met zo’n 500 kinderen, verdeeld over de
gehele middag was het erg gezellig!
Ook hebben we de verjaardag van onze voorzitter gevierd, die
op 12 juli 2022 alweer 77 jaartjes is geworden!
Natuurlijk hadden we hier ook een stukje taart geregeld!
Meestal is het
tijdens de eerste vakantieactiviteit lekker warm zodat
we rustig aan kunnen beginnen. Dit was ook deze
dag weer het geval. Het was door het warme dat we
rustig aan begonnen maar al gauw kwamen de
kinderen overal vandaag. We hadden mensen uit
Zoetermeer, Pijnacker en andere wijken uit Den
Haag ook die hier op vakantie waren. En heel veel
nationaliteiten. Fijn dat ook mensen uit al die wijken
de Haagse Hopjes hebben gevonden en hier goed
gebruik van maken! Wij zijn er ook voor alle kinderen
die niet op vakantie gaan.
Er stonden weer veel bekende activiteiten staan zoals het
boogschieten, stuntsteppen, draaimolen, zweefmolen,
stormbanen en nog veel meer! Maar ook de ballonnenclown
Bobo was aanwezig en diverse van onze eigen
springkussens.
We hadden met het warme weer besloten op niet te gaan
schminken omdat dit kan uitlopen en ook de combinatie met
de waterbaan vonden we geen succes. In plaats van het
schminken hebben we onze vrijwilligers aan de slag gezet
met bordspelletjes en dit was ook een groot succes!
De kinderen konden zelf spelletjes spelen of een van de
juffen uitdagen! Dit was een welkome afwisseling na
alle hete springkussen!
Ook kon er voldoende worden gedanst, bij zowel de
Dancepads als bij meester Clifton konden de
kinderen verschillende danspasjes oefenen en
konden ze genieten van leuke muziek! Voor grote
trekpleister, de Bungeetrampoline, moet meestal een
tijdje in de rij staan, want iedereen wil natuurlijk
daarop, jong en ouder.
Tot slot gaat ook het opruimen van de rotzooi steeds
beter. Zelfs het terras waar de ouders lekker kunnen
zitten was na afloop gewoon netjes en schoon!
Chapeau ouders!

