
 
 

3de Vakantieactiviteit 

1 augustus 2018 Wijkpark Transvaal 
 
 
We zijn in Den Haag alweer halverwege de 
zomervakantie. Dit houdt natuurlijk in dat 
er nóg 3 vakantieactiviteiten van de Haage 
Hopjes aankomen. Gisteren was de  
3de Vakantieactiviteit van dit jaar en met 
weer bijna 700 spelende kinderen was ook 
deze dag weer een groot succes!  
 
De Vakantieactiviteiten zijn oorspronkelijk 
opgezet voor kinderen uit de wijk 
Transvaal die niet op vakantie konden of 
gingen. Met de Vakantieactiviteiten zouden 
ze dan al thuisblijvend toch een hele leuke 
tijd hebben. Maar omdat de activiteiten 
steeds populairder worden, ook buiten 
Transvaal, zijn ze ook steeds meer bedoelt 
om alle kinderen te kunnen laten spelen. 
Wel moeten er steeds meer attracties bij om iedereen wat te bieden. Gelukkig is het Wijkpark 
Transvaal groot genoeg om met dit aantal mensen op een veilige manier te kunnen sporten 
en spelen.  
 

Mensen komen niet meer enkel 
voor de Haagse Markt naar 
Transvaal maar zeker ook al jaren 
naar de speluitleen van de Haagse 
Hopjes en de laatste jaren zeker 
ook voor onze Vakantieactiviteiten. 
Het is ook leuk om te horen dat 
mensen de sfeer op het Wijkpark 
Transvaal erg goed vinden! Nou 
vinden wij dit natuurlijk zelf ook 
maar het is toch leuk als mensen 
van buiten deze wijk dit aangeven. 
Transvaal wordt hier goed op de 
kaart gezet! Het zal de komende 
weken ook steeds drukker worden 
want de mensen die zijn geweest 
blijven terugkomen en via goed 
mond-op-mond reclame komen er 
ook steeds meer mensen kijken. 

 



 
Gisteren was het een relatief ‘koele’ dag (29) 
maar uiteraard stond onze enige echte 18 meter 
lange waterbaan weer klaar voor de kinderen 
om lekker in af te koelen. Verder waren er de 
vaste vakantie sporten namelijk, BMX rijden en 
freerunnen. Deze sporten worden ondertussen 
‘Hopjessporten’ genoemd in de wijk en de 
kinderen worden er steeds vaardiger in. Kijk 
maar eens naar enkele van de filmpjes op de 
website.  
 
Naast de sporten konden de kinderen ook op 
avontuur bij de Multi Sky-swing. Hier moesten ze 
2,5 meter omhoogklimmen om vervolgens over 
een ‘ravijn’ van 2,5 meter diep te klimmen over 
een touwbrug. Onder hen bevond zich gelukkig 
geen rivier met krokodillen maar een veilige 
valconstructie. Als ze de overkant hadden 
gehaald moesten ze alsnog van 2,5 meter naar 
beneden springen om weer veilig de attractie te 
verlaten. 
 

Ook kon er nog geklommen worden op de Titanic, de boot heeft een rond parcours variërend 
in hoogte waar de kinderen overheen moeten. Dan konden ze nog aansluiten voor een 
gladiatoren gevecht met grote stootkussens. En voor de allerkleinste waren er de draaimolen 
en de vaste springkussens van de Haagse Hopjes. Kortom het was weer een drukke, 
sportieve maar bovenal gezellige dag op het Wijkpark Transvaal. 
 
Een bedankje is op zijn plaats voor 
onze vaste medewerkers, 
vrijwilligers en ingehuurde mensen 
die het toch maar volhouden in die 
hitte! Dank jullie wel allemaal! 
 
En graag tot volgende week 
woensdag voor weer een mooie 
vakantiedag op het Wijkpark.  

 
We beginnen met het verkopen van de 
bandjes om 13.30 uur.  
De activiteiten beginnen om 14.00 uur 
en eindigen om 18.00 uur. 
 
Voor de uitleen van speelgoed zijn we 
i.v.m. de warmte nu open op alle 
pleinen van 14.30 uur tot 20.30 uur. 
 


