
 
 
 
 
 

 
 

EXTRA VAKANTIEACTIVITEITEN BIJ DE HOPJES OP HET WIJKPARK 
 

Het is nu dinsdag 2 september, heerlijk 
rustig op het Wijkpark Transvaal, geen 
gillende kinderen, geen ruziënde ouders, 
lekker stil, de pitjesblazermeneer loopt over 
het Wijkpark om weer alle resten van de 
zonnebloempitten van gisteren weg te 
blazen om ze later netjes op te vegen. De 
kinderen zijn weer naar school, heerlijk, 
vanmiddag om 15.00 uur mogen ze weer 
komen gillen en natuurlijk ook spelen, want 
dat gebeurd er bij de Haagse Hopjes. Wij 

lenen speelgoed uit in ruil voor goed 
gedrag, goed gedrag van de kinderen maar 
ook van de ouders. Omdat je steeds meer 
families krijg uit andere landen wordt het 
ons wel moeilijk gemaakt om onze regels 
duidelijk te maken. En dat merkte we ook al 
vorig jaar tijdens de lampionnenoptocht, 
maar hierover later meer. 
 

 
Dankzij de financiële steun van de 
Gemeente Den Haag en onze sponsors 
konden wij dit jaar 6 weken lang extra 
activiteiten aanbieden aan de thuisblijvers 
en de kinderen die hier op vakantie waren. 
Natuurlijk was dat niet zes weken lang 
iedere dag, maar iedere vrijdag, dus 6 
keer. En dit tot groot plezier van de vele 
kinderen/jongeren die niet op vakantie 
waren. Natuurlijk was het niet zo uitgebreid 
als onze meeste activiteiten waren. Maar 
deze vrijdagen waren ook bedoeld voor de 

kinderen die altijd naar de hopjes toe komen en nu wat extra’s hebben. De mensen die op 
vakantie waren in Nederland vonden het maar geweldig, zomaar ineens activiteiten en dan 
nog voor niets ook. 
 



Wat was er allemaal te doen op die 6 vrijdagen. Om 
te beginnen was er de klimmuur, het Lasergamen, 
de Dance Pads, panavoetbal boarding, luchtkussen 
kasteeltje, luchtkussen de Slak, trampoline springen, 
en nog een blauw zomer luchtkussen. Natuurlijk zou 
het geen feest niet compleet zijn als de kinderen 
geen gratis limonade zouden krijgen, dus dat was er 
ook.  
 
In wisselende vorm werden iedere vrijdag 4 of 5 
activiteiten aangeboden. Ook werden er spelletjes 
gedaan als, sjoelen, dammen en het grote spel 4 op 
een rij. We hadden gekozen voor activiteiten met 
veel bewegen. Gelukkig hebben de meeste 
kinderen/jongeren het erg naar hun zin gehad.  
 

 
 
 

 

 
 
Graag willen wij onze sponsors heel 
hartelijk bedanken: 

 
Willem van Heckfonds en de 
Zusters van Neerbosch 
 
 
 

 
 
 
 

Den Haag, 2 september 2013 
Joke van den Boomen 
 
http://www.haagsehopjes.nl/index.html    zie onze website voor alle foto’s 


