
Open houden hopjes in de vakantie 2016
Omdat ook de juffen en meesters van 
de Haagse Hopjes af en toe, toe zijn 
aan vakantie. En deze meesters en 
juffen hebben vaak zelf ook nog 
kinderen en gaan ze er in de zomer 
vakantie vaak nog even vandoor naar 
een warmer oord. Het is wel van belang 
dat de Hopjes wel open blijven 
gedurende deze periode waarbij de 
kinderen niet naar school hoeven en 
dus veel vrije tijd hebben. In deze 
periode kunnen de Haagse Hopjes 

gelukkig altijd rekenen op enkele studenten, sportdocenten en andere lieve 
enthousiastelingen die ons in deze drukke periode uit de brand helpen. 

Ook dit jaar stonden er weer een 
hoop extra juffen en meesters 
klaar die enkele dagen of weken 
extra diensten verleende voor de 
Haagse Hopjes Transvaal. 
Sommige draaien al enkele jaren 
mee en anderen hebben ons dit 
jaar voor het eerst geholpen. 
Meesters Ben, Brian en Gijs 
hebben dit jaar erg veel geholpen 
om het Hopjes op het Wijkpark 
open te houden. Meesters Turan, 
Tomas en Sander hebben erg veel geholpen op de activiteiten bij de 
springkussens e.d.. Juffrouw Halima, Fatima, Chanice en Adaa hebben het 

mogelijk gemaakt dat de 
bandjes geintroduceerd 
konden worden. Allemaal 
meesters en juffen die het 
mogelijk maken voor de 
kinderen uit Transvaal en 
omstreken om tijdens de 
vakantie ook echt vakantie 
te vieren!



Het was gedurende de vakantie periode 
erg druk op het Wijkpark Transvaal. Dit 
omdat het weer vaak erg lekker was. Het 
Hopje op het Wijkpark ging elke middag 
om 13.00 u open en dan stond er meestal 
al een flinke rij met kinderen en ouders te 
wachten. Deze rij nam meestal rond 19.00 
u pas af zodra de kinderen en ouders naar 
huis gingen om te eten en ook het Hopje 

langzaamaan ging sluiten.

Er zijn dit jaar enkele 
nieuwe speel materialen bij 
gekomen gedurende de 
vakantie. Dit waren de 
water spuitslangen van 
juffrouw Joke die het nodig 
vond om af en toe een 
beetje stoom af te blazen 
met de kinderen. 
En er zijn door de Stichting 

stuntsteps aan geschaft nadat de sportactiviteiten met de steps en skates 
zo’n groot succes waren. Deze stuntsteps waren een groot succes omdat de 
kinderen hier iets wilder mee konden doen dan met het reguliere speelgoed. 

Er zijn ook enkele hindernissen 
aangeschaft en hiermee waren de 
kinderen uren zoet!

Kortom ook het open houden van het 
Hopje is geslaagd gegaan dit jaar. Een 
enkele dag zijn we gesloten geweest 
omdat het weer het niet toeliet. Dit was 
ook de dag dat we eindelijk de 
administratie en de schoonmaak even 
konden bijwerken!

Tot volgend jaar!


