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Zoals het hoort bij een echte
herfstdag, begon de dag
regenachtig en fris. Maar toen
de activiteiten eindelijk
begonnen klaarde het weer op
en kwam zelfs de zon nog
eventjes door. Een prima weertje
voor een herfstachtig
evenement. Er waren weer
talloze springkussens waarop de
kinderen hun energie kwijt
konden. En zoals bij elke
familiedag hadden we ook weer
tal van vrijwillige dames en
buurtvaders die de kinderen vermaakten bij de kraamspelletjes. We hadden de
bungee-trampoline en de klimmuur staan zodat de kinderen konden laten zien wat ze
het afgelopen jaar hebben geleerd
aan salto’s en klimtechnieken.
Voor de allerkleinste hadden we
de draaimolen en ballonnenclown
ingehuurd waar ze de mooiste
voorwerpen konden laten blazen
en een ritje konden maken op een
brandweerwagen, politiemotor of
een mini paardje. Dan was er nog
de mogelijkheid om onder
begeleiding te bewegen in de
breakdance of de yoga tent. Hier
werden dan ook de mooiste
trucjes gedaan, van handstanden
tot synchrone yoga bewegingen.
En tot slot hadden we ditmaal een heus skatepark op laten bouwen inclusief giant
funbox en 2 quarters waar de jongens van Skateland 3 maal een demo gaven. Voor
deze demo’s waren enkele
jongens uit de top van het BMX
en de skate wereld
opgetrommeld die ons alle
mogelijke trucks uit deze 2
disciplines lieten zien. De
jongen die afgelopen
Herfstactiviteit bij ons de demo
verzorgden voor Skateland
waren:
Channon Balorian - BMX,
Jack Nieraeth - BMX,
Rik van Huik - Inline,
Sem Croft - Inline.

Er werden back-flips, 360”, 720” en nog
talloze andere stunts geshowd. Dit alles om
het jaar van de Haagse Hopjes ‘op rollertje’ in
stijl af te sluiten. Wij willen hiervoor Skateland
uit Rotterdam bedanken die ons meerdere
malen hebben geholpen bij onze activiteiten
en de jongeren in Transvaal op een erg leuke
manier hebben laten kennis maken met inline
skaten, steppen en BMX-fietsen. De kinderen
hebben op een andere manier dan ze gewend
zijn hun creativiteit kunnen gebruiken. Er zijn
ook al tal van kinderen die zelf longboards,
skeelers o.i.d. hebben aangeschaft. Nu is het nog een uitdaging om de jongeren naar
het skatepark in het Zuiderpark te krijgen of natuurlijk een skatepark naar het
Wijkpark Transvaal. Gedurende de demo’s heeft zich ook nog lokaal talent gevoegd
tussen de rijders van Skateland. Namelijk 2 jongens uit het Zuiderpark van 15 jaar
oud die ook wel wat trucjes wilden laten
zien!
Verder was het een rustigere herfstdag
dan we gewend zijn.
De weersvoorspellingen waren ook niet
super, maar we hebben het droog
gehouden. Er zijn 350 kinderen langs
geweest om te spelen. Maar er was voor
de ouderen ook een hoop te beleven en
dan vooral bij het Skatepark, daarom
schatten we het aantal bezoekers ook op
zo’n 1200 over de gehele dag heen. We
hopen in het vervolg ook meer activiteiten
hebben waarbij de ouders kunnen participeren, van kijken bij skateshows naar als
scheidsrechter fungeren bij sportende
kinderen.
Voor ons zit het er dit jaar wat activiteiten
betreft op. We hebben helaas geen
Sinterklaasfeest meer.
2017 staat in het teken van het 20-jarig
bestaan van de Stichting Haagse Hopjes
Transvaal. Op alle pleinen zullen er extra
activiteiten georganiseerd gaan worden.
Verder zullen we een groot feest organiseren
waar we met iedereen het jubileum van de
Stichting gaan vieren.
Wij willen iedereen die ons heeft ondersteunt bij de activiteiten het afgelopen jaar
hartelijk bedanken! Dit zijn zowel de vrijwilligers, als onze sponsoren, als wel de
jongens en meiden van de talloze organisaties die ons het afgelopen jaar vol
enthousiasme hebben geholpen! Wij hopen jullie komend jaar met ons 20-jarig
bestaan weer ergens op een van onze pleinen te mogen verwelkomen!
Stichting Haagse Hopjes Transvaal

