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Onze 4de week stond in het teken van 
water en lekker weer! Hoewel het 
weerbericht niet erg duidelijk was over 
wat we konden verwachten, waren wij 
van de Haagse Hopjes wel heel zeker 
van onze zaak. Het wordt lekker weer, 
zoals altijd bij de Hopjes dagen, en we 
gaan lekker met water kliederen. 
Hiervoor had Set in Motion een mega 
waterbaan meegebracht, een 8 meter 
hoge glijbaan die overging in de 
beroemde kroko buikglijbaan. Zo konden 
de jongens en meiden op het 
evenement zich eerst in het zweet werken door naar boven te klimmen en dit er gelijk 
weer vanaf glijden! 

Verder waren er weer tal van 
andere luchtkussens, waaronder 
de grote stoomboot waarin de 
kinderen met touwen naar 
boven moesten klimmen om 
vervolgens ook weer naar 
beneden te kunnen glijden. Er 
werd ook weer heftig gestreden 
bij de slingerbal waar de 
kinderen elkaar van een 
balanceer plateu af proberen te 
krijgen door elkaar te bekogelen 
met een slingerbal. En de 

dancepads stond er ook weer om elkaar even af te troefen met de beste dancemoves, hier 
kunnen de kinderen punten scoren door de juiste moves te maken met hun benen waarbij 
ook de timing van de pasjes cruciaal is!

Dan naast de grote activiteiten was er de 
breakdance, yoga en de 
Megabellenblaas. Heel anders dan bij de 
dancepads gaat het er bij de breakdance 
om, om zulke vet mogelijke tricks te 
laten zien. Hier is dus het show element 
van belang en niet de punten. Ook leuk 
voor de ouders om even te kunnen 
kijken hoe hun kids het doen. Hoewel er 
elke week weer vele nieuwe kinderen 
zijn, zijn er ook kinderen die je



elke week terug ziet bij het breakdansen, deze kinderen leren er ook elke week weer 
nieuwe trucs bij. De yoga was een oase van rust op een erg druk gevuld plein en hier 
konden de kinderen even rekken en strekken en zich voor bereiden op een volgend rondje 
langs de sportieve activiteiten. Voor de megabellenblaas was het beetje wind dat er stond 
erg prettig. Ook deze workshop is al vaker op het plein geweest en blijkt een groot succes. 
De kinderen proberen door de wind op te zoeken zulke groot mogelijke bellen te blazen 
die tot over de grote flats vliegen waardoor iedereen op het plein ze kan zien!

Een ander iemand die elke week terug komt op de vakantieactiviteiten van de Haagse 
Hopjes is Bobo. Bobo is de enige echte Haagse Hopjes Clown die alle kinderen 
gedurende de dag van de mooiste ballonnen creaties voorziet! Erg leuk om te zien dat 
iedereen op een bepaald punt met de mooiste versieringen rond loopt! Bobo neemt ook 
elke vrijdag zijn draaimolen mee voor de allerkleinste kinderen op het plein. Ook afgelopen 
vrijdag hebben de kinderen weer genoeg rondjes kunnen maken op hun favoriete auto of 
motor.

Omdat het zulk lekker weer was, zijn er ook weer liters limonade gedronken en 
ingeschonken door onze lieve vrijwilligers! Er zijn honderden bandjes opgedaan door de 
juffen Halima en Chanice. En meester Gijs heeft met de kinderen achteraf het hele terrein 
schoongeveegd. En ook de vaste meesters waren weer van de parij!

Stichting Haagse Hopjes Transvaal!


