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Het was alweer de laatste activiteit van dit jaar. Sinds we de lampionnenoptocht en het
Sinterklaasfeest niet meer kunnen organiseren is de Herfstvakantieactiviteit de afsluiter van
ons activiteitenjaar.
Hoewel het weer niet heel erg mee zat, is het toch een drukke dag geworden met bijna 400
kinderen verdeeld over de middag. Dit kwam
uiteraard door het geweldige aanbod dat er op
deze dag aan activiteiten aanwezig was. Voor
alle kinderen waren weer voldoende sportieve
en andere leuke activiteiten!
Aan alle leeftijden wordt gedacht, zo waren er tal
van activiteiten voor de kleinste kinderen. Deze
konden op de draaimolen, zich laten schminken,
rond hobbelen in de kids playground en naar
beneden springen op de Basejump, uitdaging op

de vele kussens waar de kleintjes
op kunnen.
Voor de ouderen waren er nog
veel meer uitdagende activiteiten
zoals bijv. de altijd populaire
bungeetrampoline of de klimwand.
Soms is het bij deze activiteiten zo
druk dan kunnen de kinderen deze
activiteiten vaak maar één keer

doen. Vandaag hielden we hier ook rekening
mee maar konden sommige kinderen toch nog
een extra keer als er ruimte voor was. Super
verwend werden de kinderen dus!
Ook was Skateland aanwezig maar deze
jongens konden niet alles doen wat ze ingepland
hadden. Dit had te maken met het natte weer
waardoor de ondergrond erg glad was en we de
veiligheid niet konden garanderen. De kinderen
konden hierdoor minder BMX-en en steppen dan
wij graag wilden maar gelukkig waren de toppers

van Nederland aanwezig voor een showtje. Deze jongens kunnen wel anticiperen op gladde
vloeren en hebben hier veel ervaring mee. Met meerdere salto’s en stunt was het een
supervette show waar de kinderen hun ogen konden uitkijken en konden fantaseren over hoe
goed zij later zouden kunnen worden!
Verder waren er nog enkele andere activiteiten waaronder de vaste springkussens, de
dancepads, slacklinen en volleybal. Kortom een complete dag met helaas niet het altijd
zonnige Hopjesweer. Wij hopen komend jaar met de Stichting Haagse Hopjes Transvaal veel
vele activiteiten te kunnen organiseren maar dit hangt natuurlijk wel af van meerder zaken,
dan enkele te wil om dit te organiseren! Willen jullie meer weten houdt dan de website van de
Haagse Hopjes in de gaten. www.haagsehopjes.nl
I.v.m. de herfst en straks de winter zijn onze openingsuren aangepast.
Wij zijn open van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 uur tot de
straatverlichting aan gaat. Dat is nu tot 19.00 uur, maar dat wordt in de loop het jaar vroeger.
Op de woensdag is het van 12.45 uur tot 19.00 uur, of tot de straatverlichting aan gaat.
Op zaterdag en zondag zijn wij gesloten.

Ook zijn wij gesloten tussen Kerst en Oud en Nieuw.

