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Zoals elke week op de vrijdagmiddag hebben wij, van 
de Stichting Haagse Hopjes Transvaal de 
vakantieactiviteiten. En net nu we dachten dat de 
zomer echt begonnen was, hebben we de eerste bui 
gehad tijdens het evenement! We waren bang dat het 
hierdoor letterlijk in het water zou vallen maar stiekem 
gaf het een extra tintje aan onze activiteit! Het was 
niet koud en de echt bikkels bleven daarom ook 
gewoon in de rij staan. Dit tot groot ongenoegen van 
sommige meesters en juffen die hierdoor niet even 
snel konden gaan schuilen. Op andere plekken werd 
het anders opgelost, bijv. door met zijn allen tegelijk in een luchtkussen met dakje te 

schuilen. Gezelligheid ten top! 

Deze keer zullen we, zo halverwege de 
vakantie, eens goed doorlopen hoe het er nu 
aan toe gaat op een vakantie activiteit van de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal in 
chronologische volgorde:
Uiteraard is alles ver van te voren bedacht en 
georganiseerd, dit houd ook in dat er geld 
moet worden opgespoord om alles te betalen, 
hier zijn we al in november 2015 mee 
begonnen. Verder moet alles bedacht en 
besteld worden zodat iedereen weet wat er 
moet gebeuren en wat er deze dag op het 

programma staat. Uiteraard moet het ook allemaal gepromoot worden, mensen gevraagd 
worden, foto’s gemaakt worden enz. 
Ook begint het opzetten vroeg in de ochtend.

Maar voor de bezoekers komt het erop neer dat alles 
om 14.00 u klaar staan en ze vanaf 13:30 u een 
polsbandje voor de kinderen kunnen kopen. Als dit 
bandje om de pols zit kunnen de kinderen tussen 
14.00 u en 18.00 u alle activiteiten die aanwezig zijn 
zo vaak doen als ze willen, mits ze uiteraard netjes in 
de rij gaan staan. Deze 3de vrijdag van onze vakantie 
activiteiten konden de kinderen een uitgebreid rondje 
lopen en hun kunsten op ritme laten zien bij Carlos in 
de breakdance tent. Daar staat altijd een lekker 
muziekje op en er worden verschillende dans 
spelletjes gedaan.  Vervolgens kunnen ze door het 



grasveldje op, om bij Stijn en Egon hun 
evenwicht te testen op de Slacklines die 
tussen de bomen opgehangen zijn. 
Als we dan het rondje vervolgen komen we op 
het sportveld uit waar de springkussens van de 
Haagse Hopjes staan. Hierop kunnen de 
kleinere kinderen hun energie kwijt door lekker 
op en neer te springen. Soms zie je een van 
de jongens een salto tussendoor doen of een 
van de dames een mooie radslag maken. 
Daarnaast staan er de jongens van Corne van 
WBS die een groots gladiatoren spel spelen en 

een klimspringkussen waar de kinderen 
door samenwerken bovenop kunnen 
komen om vervolgens weer naar 
beneden te kunnen glijden.

Bijna aan het einde van de ronde staan 
de jongens van Set in Motion die altijd 
met de spullen voor de grotere jongens 
komen. Ditmaal stonden ze klaar met de 
9 meter hoge klimtoren en de sweeper, 
bekend van de televisie van Wipe-out. 
Hier moeten de jongens en meiden zo 

hoog mogelijk zien te klimmen en springen om 
de top te bereiken of juist de grond niet te 
raken.

En als het rondje bijna af is komen we aan bij 
Bobo de Clown die aan de lopende band 
ballonnen tot de mooiste figuren rolt en vouwt! 
En waar de draaimolen staat voor de 
allerkleinste staat. En daarnaast staat juffrouw 
Peggy nog met de yoga tent! Hier worden 

verschillende lenigheids en ontspannings- 
oefeningen geoefend. Als we dan weer terug lopen 
richting de kaartverkoop kunnen we bij de juffen 
terecht voor een lekker bekertje limonade!

En dan heb je zo’n beetje alles wel gehad tenzij je 
uiteraard een onderdeel nog een keer wilt doen! 
Vooral bij de slackline bleven de kinderen in de rij 
staan om het keer op keer te proberen en ook bij de 
breakdans kwamen de kinderen vaak terug om hun 
nieuw geleerde trucs te laten zien. Verder is er in het 
midden van de sportieve activiteiten altijd een leuk 



terrasje gemaakt voor de ouders die zo hun kroost in de gaten kunnen houden en van een 
drankje kunnen genieten. 
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