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Na 6 drukke weken zit de vakantie er bijna weer op! De Haagse
Hopjes kunnen terugkijken op 6 succesvolle vakantieactiviteiten en
een erg leuke vakantie in totaal! Uiteraard hadden we ook deze laatste
activiteit weer veel geluk met het weer en was het opnieuw droog! De
activiteit werd weer volop bezocht en de ongeveer 1000 kinderen die
aanwezig waren hebben zich weer uit kunnen leven op talloze leuke
activiteiten.
Er kon weer gesprongen worden op de vaste luchtkussens van
de Hopjes. De Supersurvivalbaan waar de kinderen moeten
klimmen, glijden en kruipen om de hele baan af te leggen. Ze
konden springen op de bungeetrampoline waarop het voor
iedereen mogelijk is om één of soms zelfs een dubbele salto te
springen op de grote trampolines. Deze activiteit is zo populair
dat hij een uur voor tijd gesloten moest worden om alle kinderen
die dan nog in de rij staan aan de beurt te laten komen. Verder
kon er geklommen worden op de hindernisbaan waar ze met
touwen tegen een schuine helling op moeten zien te komen!
Dan was er ook nog tijd voor sport, er werd gedanst met Clifton
waar de kinderen een gedeeltes van een dans konden aanleren met
hele leuke analogieën. Er werd uiteraard gevolleybald bij meester Gijs,
hier durfden sommige jongens het ondertussen zelfs aan om een potje
tegen de meesters te spelen. Meester Ben stond bij de slackline en
hierbij hebben de eerste kinderen de hele slackline afgelegd,
omgekeerd en nog een keer terug zonder te stoppen. Gelooft u dit
niet? Kijk dan op www.haagsehopjes.nl bij de filmpjes!
En als afsluiter van de vakantie was er een groot park voor het
freerunnen neergezet waarop de kinderen nog moeilijkere oefeningen
konden oefenen. Als hoogtepunt van het freerunnen was er ook nog
een mooie show van de jongens van Back2Basics. Ook hiervan zijn
mooie foto’s te bezichtigen op de website van de Haagse Hopjes.
Wij kijken alweer uit naar de
vakantieactiviteiten van volgend jaar
maar eerst hebben we nog het 20-jarig
jubileumfeest van de Stichting Haagse
Hopjes Transvaal en nog enkele andere
activiteiten! Kijk hiervoor op de site of op
de posters bij jou eigen hopje!
Tot de volgende keer!

