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Vorige week was het nog lekker rustig in verband met een
regenachtige weersvoorspelling. Daarom wilden we het deze week
natuurlijk wel iets drukker hebben. Maar zelfs de mensen van de
gemeente, die over het algemeen optimistisch zijn voorspelde een
regenachtige dag! Maar…. het bleek weer ouderwets lekker
Haagse Hopjes weer te worden en de 2de vakantieactiviteit werd
volop bezocht. Met meer dan 650 kinderen over de hele dag was
het een gezellige en drukke dag! We
kunnen alleen maar hopen dat de
komende woensdagen op eenzelfde
manier verlopen!
Voor de grotere jongeren was er een grote waterglijbaan en een voetvolleyveld.
Voor de allerkleinste was er een springkussen waar ze van alles konden
ontdekken, ook was er een draaimolen en een ballonnenclown. Verder was er
sport in de vorm van levend tafelvoetbal, een slackline workshop, een
voetvolleyworkshop, een step- en BMX-workshop en een klimtoren. Dan waren
er ook nog, voor de kinderen van alle leeftijden, verschillende springkussens en
ook nog een kinderyoga workshop. Kortom meer dan genoeg te doen voor de
kinderen die van heinde en verre komen om tijdens de vakantieperiode in eigen
land een erg leuke en sportieve dag te beleven!
De waterglijbaan was voor vele een attractie waar ze alweer bijna een jaar op
hebben moeten wachten. Maar het wachten was het waard! De jongens en
meiden gingen er vol enthousiasme op af en sloten direct weer aan in de lange
rij van enthousiaste kinderen! Het was ook precies de warmste dag op het
Wijkpark tot nu toe. Een erg geslaagde combinatie dus.
Er komen steeds nieuwe kinderen op de activiteiten af. Deze
zijn nog niet gewend aan de regels en de manier waarop de
activiteiten van de Hopjes worden georganiseerd. Gelukkig
voor ons, zijn er veel enthousiaste kinderen die dit aan de
nieuwe kinderen uitleggen. Zo worden
de regels steeds beter nageleefd en
blijft het plein steeds schoner en
verlopen de activiteiten nog steeds
harstikke ordelijk.
Kinderen dienen vooraf aan het
evenement een polsbandje te kopen waarmee ze zo vaak in alle attractie kunnen
als ze zelf willen. De bijdrage van de kinderen van € 1,00 dekt uiteraard de kosten
van het evenement niet maar wij vinden het van belang dat er een eigen bijdrage
is. Deze eigen bijdrage leert de kinderen en ook de ouders dat niet alles
vanzelfsprekend is. Uiteraard vinden wij voor de kinderen die deze bijdrage niet
kunnen betalen of hun ouders niet bij zich hebben voor een passende oplossing.

