Tokkelbaan op het Wijkpark
Transvaal,
5 juli 2016!
Na enige onenigheid over wat tokkelen
precies is, heeft Joke zich toch prima
vermaakt met de Tokkelbaan. De mannen
van de Attractie verhuurshop waren ruim op
tijd aanwezig om te kijken hoe en waar de de
30 meter lange kabelbaan op konden zetten.
Dit is vervolgens op erg snelle en
proffesionele wijze gebeurd tot groot
genoegen van de aanwezige meesters,
juffen en vrijwilligers die hierdoor ook nog
even de kans hadden om te laten zien hoe
dapper ze zijn! Zelf onze 65 jarige Bep is er
vanaf geweest en dat wil wat zeggen!
Toen de kinderen het plein op kwamen
stonden ze allemaal vol ongeloof te kijken
naar wat er opgebouwd was. Het was weer
heel iets anders dan de springkussens en
andere activiteiten die ze gewend waren.
Onwennig kwamen ze dan ook vragen wat
ze precies konden doen en of ze het
alstublieft ook een keertje mochten
proberen.
Net als bij de klimtoren die wel eens op het
plein staat kregen de kinderen ook hier een
gordel om waarmee ze gezekerd de toren
konden beklimmen. Vervolgens werden ze
boven opgewacht door een razend
enthousiaste instructeur die wist dat de
kinderen het spannender vonden dan ze aan
hun vriendjes durften te vertellen. Hier
werden ze ook weer gezekerd aan het katrol
dat ook de kabel vast zat. Hiermee konden
ze vanaf 4 meter hoogte de diepte in springen om vervolgens aan de andere kant te
worden opgevangen door de volgende instructeur die ze weer los koppelde!

Het was iets rustiger dan we normaal
gesproken gewend zijn van de activiteiten
van de Haagse Hopjes. Dit omdat het weer
iets minder goed was dan voorspelt. En
omdat de Turkse buurtbewoners het
Suikerfeest hadden.
Dit zorgde er wel voor dat de rijen iets
korter waren dan normaal en dat alle
kinderen ook zeker aan de buurt zijn
geweest!

Daarnaast hadden we ook de rolstoelvaardigheden clinic van
Set in Motion weer op het Wijkpark Transvaal. Om de kinderen
te informeren over de mogelijkheden die kinderen en mensen
in een rolstoel nog steeds hebben. Er was een Trikebaan
opgezet waarbinnen de kinderen verschillende oefeningen
moesten doen, zoals bijvoorbeeld achteruit slalommen om de
pionnen of een volledig rondje draaien terwijl je een wheelie
maakte.
Al met al was het een zeer geslaagde dag en hebben we weer
een nieuwe activiteit die zeker nog een keer gaat terug komen. Vooral ook omdat het ook
erg aansloeg bij de oudere jongeren.

