3de Vakantieactiviteit Transvaal
woensdag 26 juli 2017
Tot dit jaar heeft de Stichting Haagse Hopjes Transvaal
de vakantieactiviteiten altijd op de vrijdag
georganiseerd. Dit jaar hebben we dit verplaatst naar
de woensdagmiddag. Dit is gebeurd in verband met de
structuur die dit voor de kinderen biedt, gedurende het
jaar organiseren wij onze activiteiten immers ook altijd
op de woensdagmiddag. Zo is er gedurende de lente
en zomer bijna elke woensdagmiddag wel ergens op
een van de hopjespleinen iets te doen. Voor de vaste
bezoekers was dit wellicht even omschakelen. Maar
gisteren bleek dat zo goed als iedereen nu aan de
woensdag gewend is. Het was dan ook ouderwets
druk bij de 3de vakantieactiviteit van de Stichting
Haagse Hopjes Transvaal. Met meer dan 1000
kinderen die kwamen spelen/sporten en hun ouders
meenamen was het een gezellige drukte!
Drukte op het Wijkpark Transvaal tijdens de 3de vakantieactiviteit.
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Ook zat het
weer (uiteraard) mee en hierdoor hebben we onze eigen
buikschuifbaan opnieuw op kunnen zetten! Dit was onder de
oudere kinderen een groot succes! De jongens en meisjes die zich
voor de springkussens te oud voelen hebben zich op de
buikschuifbaan, de sweeper en op het BMX-parcours kunnen
uitleven! Kortom voor op de warme dagen is de buikschuifbaan
een mooie uitkomst om alle kinderen/jongeren uit de wijk bij de
Haagse Hopjes te betrekken. Bij het BMX-parcours hebben de
jongens van Skateland speciaal een combinatie gemaakt van
BMX-fietsen en steppen. Uiteraard wil ieder kind over het
uitdagende parcours van Skateland heen maar moet je minimaal
1.20 meter zijn voor de BMX-fietsen. Daarom werd er afgewisseld
tussen steps en BMX-fietsen waardoor kinderen van alle lengten
deel konden nemen!
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plaatsje had bij bandjesverkoop waardoor het nog niet eerder zo druk was geweest.

Voor de allerkleinste was er een apart speelparadijs en ook
nog een draaimolen waar erg veel belangstelling voor was.
Uiteraard waren er ook kleinere kinderen die geprobeerd
hebben de buikschuifbaan te trotseren, met succes! Maar bij
de activiteiten speciaal voor de kleinste kunnen ze in veiligheid
met hun leeftijdsgenootjes uit de buurt spelen. Hoewel, uit de
buurt, er komen steeds meer mensen vanuit buiten de wijk en
dit zorgt voor nog meer diversiteit. Diversiteit waar de Stichting
erg trotst op is! Iedereen is welkom en hier blijkt ook dat dit
prima kan werken! De enthousiaste kinderen en tevreden
ouders geven hier ook blijk van en dit is waarvoor we het
uiteraard doen!
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Nieuwe vriendjes maken bij de Hopjes
was ook weer van de
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week 85 jaar oud geworden en vindt het nog steeds geweldig om
met de jeugd de alom bekende spelletjes te spelen. Zowel sjoel als
4-op-een-rij kunnen de kinderen bij haar spelen. En of het nu een
drukke of minder drukke dag is, de kinderen zitten in de rij voor
deze leuke spelletjes! Ook voor de kinderen die zich niet in het
zweet willen werken wil de Haagse Hopjes er zijn. Uiteraard is het
ook leuk om te zien dat bij de activiteiten niet alleen verschillende
culturen samen komen maar ook verschillende leeftijden!

De rest van de week is het Hopje op het Wijkpark Transvaal gewoon open tot de volgende vakantieactiviteit
op woensdag!

