4de Vakantieactiviteit
3 augustus 2022 Wijkpark Transvaal
Zo! Wat was het warm vandaag! Dat was mooi ook want wij hadden de
allergrootste waterbaan terug op het Wijkpark! Daarnaast natuurlijk nog
allerlei andere activiteiten om van deze dag weer een superleuke dag te
maken voor de jongeren uit de wijk die niet op vakantie gaan!
Samen met hun ouders, of alleen, kwamen de kinderen weer uit het hele
land om
voor slechts €1,00, vier uur lang vermaak te hebben! Hoe leuk wil je het
hebben! Hoewel het al redelijk bekend is bij de meeste mensen uit de buurt,
blijven er iedere week verbaasde mensen langskomen die het niet wisten.
Wij willen via dit verslag ook iedereen melden dat we volgende week weer
groot feest hebben vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur! De bandjesverkoop
begint om 13.30 uur en stopt op 17.30 uur. Zorg ervoor dat je op tijd komt
want dan haal je het meeste uit je “ticket”!
We hadden naast de grote waterbaan ook enkele bekende attracties staan,
zoals het stuntsteppen, het boogschieten en de judoworkshop! Maar ook
weer nieuwe attracties zoals de Wild-swing waarbij de kinderen over een diepe geul moesten
klimmen zonder te vallen. Als ze wel vielen moesten
ze aan er aan de andere kant weer opklimmen via de
ladder! Dat wilde je natuurlijk niet want in deze hitte
wil geen extra energie gebruiken!
De kleinste kinderen konden deze week weer mooie
ballonnenkunst vragen bij Bobo. Ze konden op het
minispringkussen, in de zweefmolen of op het
schattige draaimolentje! Bobo wisselt dit iedere week
af, dus komende week kunnen de kinderen weer
genieten van de poppenkast.
We hebben ook deze week weer een hoop
complimenten mogen ontvangen en er zijn ook steeds meer mensen die vroeger op het Wijkpark
Transvaal kwamen spelen en nu dus met hun eigen
kinderen komen! Zo leuk blijkt het Wijkpark tegenwoordig te
zijn! Leuk die complimenten! Complimenten die je overigens
alleen krijgt van de mensen die hier niet meer wonen.
Wij willen ook nog eens al onze
medewerkers heel hartelijk
bedanken. Ook zij staan toch maar
weer iedere woensdag klaar in de
vakantie om al die lieve en minder
lieve kinderen te vermaken.
Petje af dames en heren!!!
We kijken dan ook terug op een zeer geslaagde 4de Vakantieactiviteit. Graag tot ziens allemaal op
Woensdag 10 augustus 2022.

