
  
Zomervakantie 2019  
 
De scholen zijn weer begonnen, het weer neemt af en het 
is een stuk minder druk op de pleinen. Ja, jongens en 
meiden de vakantie zit er weer op! Helaas, maar gelukkig 
kunnen we terugkijken op een zeer succesvolle 
vakantieperiode bij de Haagse Hopjes. Naast de zeer 
drukbezochte woensdagmiddag activiteiten was het op de 
andere dagen ook lekker druk op de pleinen van de 
Haagse Hopjes. Op het grootste plein, het Wijkpark 
Transvaal, stonden dit jaar 2 gymdocenten: Meester Ben 
en Meester Jeroen. Ze hebben ervoor gezorgd dat de 
meeste hopjes gedurende de vakantieperiodes open 
konden blijven.  
 

Ze hebben hier 4 weken gestaan en zorgden voor de 
speelgoed uitleen. Maar dit is niet alles wat ze hier 
hebben gedaan. Naast de speelgoeduitleen zijn ze 
nog druk geweest met van alles en nog wat! Ze 
hebben het beheerhuisje op het Wijkpark Transvaal 
goed onder handen genomen. Deze is weer geheel 
opgeruimd! Ook is er aandacht besteed aan het 
speelmateriaal, dit is allemaal weer gerepareerd en 
klaar voor de volgende ronde! Verder is het uiteraard 
noodzakelijk dat de pasjes worden gemaakt, de 
ouders uitleg krijgen en er ook nog overzicht moet 
worden gehouden over het plein.  
 
Als er dan nog tijd over was, stonden de meesters op 

hun longboard en speelden ze met de kinderen terwijl ze uitleg over techniek gaven. Bijna alle 
kinderen op het Wijkpark Transvaal kunnen ondertussen op een longboard of skateboard staan. De 
kinderen vinden het erg leuk als er meesters mee komen spelen. Ze voelen zich vaak veiliger en 
kinderen maken ook onderling makkelijker contact als er een volwassene aanwezig is. Kortom de 
heren zijn druk geweest. 
 
Jeroen: “Het was weer een druk maar erg gezellige zomervakantie. Ik vind het vooral leuk om ieder 
jaar terug te komen en de kinderen te zien groeien. Daarnaast is het de afgelopen jaren steeds 
relaxter geworden. Kinderen en ouders zijn bekend met 
ons en weten wat er van ze verwacht wordt. Dit maakt het 
voor ons elk jaar eigenlijk net iets makkelijker. Verder blijft 
het leuk om kinderen elke dag terug te zien, voordat wij 
aankomen. Ik vond dit jaar ook dat wij erg goed werden 
geholpen door de kinderen. Zowel bij het schoonhouden 
van het plein als tijdens de uitleen waarbij ze elkaar 
steeds beter weten te vertellen wat wel en niet mag”. 
Zowel de meesters als de kinderen hebben dus een 
topvakantie achter de rug! Het weer was bijna elke dag 
erg goed! Waardoor het lekker druk was en de vakantie 
voorbij is gevlogen! Wij hopen dat het volgend jaar net zo 
gezellig wordt! 


