Zie ginds komt de Hopmobiel van de Hopjes weer aan!
Dinsdag en donderdag zijn de dagen dat de jongens en
meiden van het Stellenboschplein niet ver hoeven te
reizen voor het mooiste speelgoed. Dan rijd de
Hopmobiel zo het plein op.
De spullen worden met de kids samen uitgeladen en
uitgestald. Het is het kleinere speelgoed omdat het op het
Stellenboschplein ook kleinere kinderen zijn die nog niet
naar het Wijkpark kunnen komen. Spelen in hun eigen
vertrouwde omgeving. En dan vast wennen voor het
grotere speelgoed op de andere Hopjespleinen.

De Hopmobiel is zo uitgerust met speelgoed dat er voor
alle kinderen wat te doen is. Ze kunnen er bijna alles laten
zien wat ze in de gymlessen hebben behandeld. Van
Chinese bordjes, springtouwen, diabolo’s tot waveboarden
en skeltertricks. En dan zijn er voor komende zomer ook
nog eens nieuwe skeelers gekocht in kleinere maten waar
de kinderen altijd om vragen!

De dagen dat de Hopmobiel er staat, zijn ook de dagen
dat de kinderen allemaal graag mee gaan boodschappen
doen met hun moeders. Dan hoef je namelijk helemaal de
Lidl niet in maar mag je buiten bij Meester Abdoel
blijven spelen. Het is dan ook niet zo gek dat de meeste
moeders deze dagen dan ook uitzoeken als boodschap
dagen. En al is er een snellere doorloop van kinderen dan
op de andere Hopjes pleinen, de jongeren van het
Stellenboschplein zijn altijd met zekerheid aanwezig met hun ouders op de Familiedagen en andere
activiteiten op de pleinen.
De Hopmobiel heeft gedurende de zomer elke dinsdag en donderdag op het Stellenboschplein
gestaan. Dit mede mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers die ervoor zorgden dat er voldoende
bemensing was op de andere pleinen. Alleen met erg slecht weer staat hij er niet, maar met een
beetje regen is dit ook een van de pleinen waar de kinderen lachend door blijven spelen.
Komende tijd wordt de Hopmobiel weer opgeknapt en wordt het speelgoed dat aan vervanging toe
is vervangen. Er komen nieuwe skeelers aan en ook nieuw circusmateriaal voor ons circusplein!
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