
 

 

 
 

5de Vakantieactiviteit 
10 augustus 2022 Wijkpark Transvaal 
 
 
Afgelopen woensdag was alweer onze een na laatste 
vakantieactiviteit van dit jaar. Wat gaat het hard!!! 
Nog een te gaan en dan is de vakantie alweer 
afgelopen. Dus let op! Mocht je nog naar een 
vakantieactiviteit van ons willen komen. Volgende 
week 17 augustus is alweer de laatste van dit jaar. 
Zoals je van ons gewend bent starten wij om 14.00 u. 
met de activiteiten en deze zullen duren tot 18.00 u.. 
Verkoop van bandjes begint om 13.30 u. 
 

Gelukkig konden we deze week nog genieten van tropische 
temperaturen. En wat hoort daarbij…? Een waterbaan natuurlijk! 
Deze week was die nog een stukje groter dan de waterbaan van 
vorige week.  Deze hebben we weer speciaal laten komen zodat de 
kinderen van het Wijkpark Transvaal even konden afkoelen. Dit 
hoefden wij met deze temperaturen natuurlijk niet twee keer te 
zeggen tegen de kinderen en ondanks dat het snel ging is de rij bij 
de waterbaan nooit kort geweest. Een aantal kids konden het zelfs 
zo waarderen dat ze bijna niet of moeilijk uit het eind bad te krijgen 
waren. Volgende keer graag niet te lang erin blijven zitten in verband 
met kans op botsingen met kinderen die nieuw de glijbaan afkomen. 
Al met al is de combinatie van lekker weer en water altijd een 
garantie tot succes! 
 
Naast de waterbaan waren er natuurlijk ook een aantal bekende 
attracties zoals het boogschieten onder leiding van meester Mitchell 
en was deze week de Pylonen race omgetoverd tot Whack a mole in 
verband met de warmte. Daarnaast kon je natuurlijk nog steeds met 

een stuntstep over het parcours van Skateland. Verder hadden we naast de luchtkussens en 
stormbanen die je van ons gewend bent ook de Dubbele Megaballs Stormbaan. Op deze stormbaan 
moet je van bal naar bal springen om zo de overkant van de baan te halen. Val je eraf, dan moet je 
opnieuw beginnen. Waar de een er al rennend overheen kon was het voor andere nog even wennen. 
Springend naar de volgende bal en landen op handen en voeten of zelfs op de buik. Goed zo!!! De 
aanhouder komt er wel. 

 



 

 

 
 
 
Naast onze activiteiten hadden onze vrijwilligers bij 
de limonadekraam het ook lekker druk. Het is met 
deze temperaturen dan ook erg belangrijk dat je 
goed drinkt!!! Wij willen dan ook graag benadrukken 
dat je bij de witte tent die tegen het huisje aanstaat 
altijd een bekertje limonade of water kan krijgen. Het 
enige wat wij hiervoor vragen is dat je je bekertje bij 
ons opdrinkt en er dus niet mee gaat lopen. Zo 
zorgen wij ervoor dat de bekers in een afvalzak 
terecht komen. Op deze manier houden wij het 
Wijkpark schoon en voorkomen wij dat er zwerfafval 
en bekers op het plein terecht komen. 
 
Natuurlijk was er ook weer genoeg voor de allerkleinste kinderen. Zo was de poppenkast weer terug 
waar naast Jan Klaasen zelfs meester Jeroen in voorkwam. De tent zit altijd vol wanneer Jan Klaasen 
zijn voorstelling opvoert en het inlevingsvermogen van de kinderen is erg leuk om te zien. 
Naast de poppenkast was er natuurlijk ook weer de zweefmolen waarin je even lekker de wind door je 
haren kon laten gaan. Vindt je de zweefmolen te hard gaan? Dan is het ook nog het draaimolentje, al 
met al is er voor ieder wat wils. 
 
We kijken terug op een uitermate geslaagde 5de Vakantieactiviteit. Wij hopen jullie allemaal weer te 
zien op Woensdag 17 augustus 2022. 
 
Groetjes Ben van de Haagse Hopjes Transvaal! 
 
 


