7 februari 2021: Winterwonder Wijkpark Transvaal

Het is zondag 7 februari 2021. Op het Wijkpark
Transvaal is het begonnen met sneeuwen.
Waar de sneeuw in Nederland vaak natte sneeuw is
en niet blijft liggen doet het dat dit keer wel.
Ook zal het voorlopig niet stoppen met sneeuwen
waardoor er uiteindelijk tot 30-40 cm sneeuw zal
vallen. Deze vaak voor Nederland ongekende
omstandigheden zorgen ervoor dat er een witte
deken over het Wijkpark Transvaal komt te liggen.
Dit levert niet alleen mooie plaatjes op zoals u hier
op de foto’s kunt zien maar ook veel winterpret.
De Hopjes waren s’ maandags gewoon geopend
maar in plaats van het lenen van fietsen en skelters
konden de kinderen nu sleetjes lenen om zich in de
sneeuw te vermaken. De heuvels waar de bomen op
staan dienden na een beetje aanpassingen perfect
als afdaling waar de kinderen vanaf konden sleeën.
Het mocht dan wel koud zijn maar met een dikke jas
aan, een muts op je hoofd en handschoenen aan
waren de kinderen er klaar voor. De sleetjes waren
dan ook al snel allemaal uitgeleend. Al snel zag je de
kinderen bovenaan de afdaling in een rij gaan staan
om ervan af te sleeën. Liggend, zittend of
achterstevoren het maakte de kinderen niet uit, alles
moest geprobeerd worden en is dan ook veelvuldig
gedaan. Ook leuk om te zien is dat wat niet altijd
even goed gaat, maar nu wel leuk ging het samen
spelen. Dit is niet altijd even makkelijk voor kinderen
maar in de sneeuw kwamen de vele slee treintjes
aan mijn voeten voorbij. Hierbij houden de kinderen
elkaars sleetjes vast terwijl ze van de heuvel naar
beneden glijden.
De sneeuw die de zondag gevallen is zal tegen alle
verwachtingen in nog een week blijven liggen.
Waardoor de kinderen zich gedurende deze periode
zich enorm van de sneeuwpret hebben mogen genieten.
Wij als Stichting Haagse Hopjes Transvaal zijn benieuwd wanneer we in Nederland weer van zo een
mooi pak sneeuw mogen genieten. Hopelijk hoeven we er niet te lang op te wachten. Dan zorgen wij
ervoor dat de sleetjes tegen die tijd weer bij ons geleend kunnen worden.

