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Hoera! De zomervakantie is weer begonnen! Ook dit jaar heeft
de Stichting Haagse Hopjes het weer voor elkaar gekregen om
een mooi vakantieprogramma op te zetten. Het programma zit
weer bordenvol sport, interactieve spellen en gewoon erg leuke
activiteiten. Ondanks dat er weer bezuinigd moest worden zijn
er toch weer leuke activiteiten voor de jongeren uit Transvaal,
Schilderswijk en omliggende wijken. Deze activiteiten zijn
vooral bedoeld voor de kinderen/jongeren die niet met vakantie
kunnen/gaan maar uiteraard is iedereen welkom. Voor een
bijdrage van € 1,00 kunnen ze meedoen aan alle activiteiten en
hebben ze een hele woensdagmiddag lang plezier.
Hoewel de weersvoorspelling er bepaald niet goed uitzag en er veel
regen en wind voorspelt was, waren de jongens en meiden van de
Hopjes al op tijd aan het opbouwen. Daarnaast was het een extra
speciale dag omdat de voorzitter van de Haagse Hopjes: Joke van den
Boomen, 72 jaar oud werd. Dit hebben we uiteraard met zijn allen met
een taartje en een verjaardagsliedje gevierd. Hierna klaarde het weer
ook lekker op en konden we om 14:00 uur stipt beginnen met de
activiteiten.
Er waren weer verschillende springkussens voor kinderen van
verschillende leeftijden. Daarnaast konden de kinderen de bekende 9
meter hoge klimmuur bedwingen. Ze konden zich uitleven op de BMXfietsjes maar ook verder oefenen op de slackline of bij de boogschiet
workshop. Ook konden ze spelletjes doen met de juffen en balloncreaties
laten maken door Bobo. Kortom er was weer genoeg te doen voor de +/300 kinderen die zich ondanks de weersvoorspellingen naar buiten
hadden gewaagd. Uiteindelijk hebben we het gedurende de uitvoering
weinig druppels gehad en zelfs het zonnetje is af en toe door gebroken.
De jongens van Skateland, van het steppen en BMX-fietsen zijn
ondertussen al bekende
op de speelpleinen van de Hopjes in Transvaal. Het is
zelf zo dat ze de uitleg al bijna niet meer zelf hoeven te
geven. Er is altijd wel een ‘expert’ onder de kinderen die
het al meerdere malen heeft geoefend en zodoende de
uitleg maar wat graag aan de andere kinderen geeft. Dit
scheelt voor de meesters, omdat ze de uitleg niet tot in
den treuren hoeven uit te leggen. Maar het is ook erg
goed dat de kinderen elkaar hierna ook kunnen
coachen. Kortom het was een minder drukke dag in
verband met het weer maar zeker niet minder geslaagd!

