
 

 
 

2de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 29 juli 2020 
 

Met wat aanpassingen zijn we deze 2de Vakantieactiviteit weer 
positief begonnen. We hebben de ouders wat meer ruimte 
gegeven en de boordjes die waarschuwen voor de Corona weer 
wat aangepast. Een ding is duidelijk, onze medewerkers kunnen 
op een goede afstand van de kinderen hun werk uitvoeren en 
hoeven niet bang te zijn voor ouders die te dichtbij komen, want 
die mogen niet binnen de hekken komen op het grote sportveld. 
Dat scheelt heel veel mensen om toezicht te houden. 
 
We hadden ook van tevoren nog mooie geelgroene mondkapjes 
uitgedeeld, met ons logo erop, maar die verdwenen al gauw in 
de zakken. Sommige oudere mensen hebben ze wel 
opgehouden. Wat dat betreft is iedereen wel blij dat het geen 
verplichting is in Nederland. 
Het is behoorlijk benauwd. Maar wel of niet benauwd, we zijn 
toch heel blij met onze mondkapjes. Mocht het wel verplicht 
worden dan passen deze heel goed bij onze shirts.  

 
Er was weer voldoende te doen, het weer werkte 
mee en de kinderen hadden er zin in. 
Ben moet gedacht hebben om na de ervaringen van 
vorige week er nu na de aanpassingen een top dag 
voor de kinderen te bezorgen. Zo waren de kinderen 
en de ouders na vorige week al grotendeels bekend 
met de COVID-19 aanpassingen. Hierdoor verliep de 
dag al een stuk soepeler voor de organisatie 
waardoor er meer tijd vrijkwam voor het maken van 
foto’s. Mocht je nu op de foto hebben gestaan op 
een van onze activiteiten dan kan je de foto’s 
terugvinden op onze site www.haagsehopjes.nl. Ga 
snel kijken, er staan al een heleboel leuke foto’s op 
de site. Hier heb je alvast een voorproefje van de 
foto’s die afgelopen woensdag gemaakt zijn. 
 

Deze week lag de Multi Sky-swing stormbaan er. 
Deze enorme stormbaan is lekker uitdagend. Zo 
moeten er bijvoorbeeld al meerdere basejump’s 
gemaakt worden om de baan te kunnen voltooien. 
Dit is voor de waaghalzen onder de kinderen geen 
probleem. Andere kinderen overwinnen hier hun 
angst voor dieptesprongen, ze landen namelijk op 
een inflatable kussen die de val breekt. Na de eerste 
basejump durven ze dan ook al een stuk 
gemakkelijker de tweede aan.  
 

http://www.haagsehopjes.nl/


 

 
 
Ook was er genoeg te doen als je hier nog niet aan 
toe was. Zo werd er weer flink op los gedanst bij 
onze Dance-clinic waar elke week zo goed als non-
stop de dansvloer constant bezet is. De choreografie 
die Clifton de kinderen aanleert zorgt dan ook voor 
mooie plaatjes. 
Daarnaast lagen er voor ieder wat wils genoeg spring 
en luchtkussens waar de kinderen overheen konden 
stuiteren of vanaf konden glijden. Het was soms 
echter even kijken of de kinderen daadwerkelijk 
zelfstandig over de baan heen konden omdat er nu 
met het corona virus in mindere mate geholpen kan 
worden. Maar in het algemeen ging dit met hier en 
daar wat hulp van een oudere broer of zus erg goed. 
 

Skateland was deze week ook weer terug met de 
bmx/stuntstep clinic. Dit was nog wel even spannend 
s ’ochtends omdat zij door werkzaamheden aan de 
rand van het Wijkpark niet met de normale route het 
plein op konden. Maar na passen en meten konden 
zijn toch net via een andere doorgang naar binnen. 
De kinderen hebben dus of per stuntstep of per bmx 
weer volop rondjes gemaakt over het parcour. 
 
 
 

Zo kijken wij weer terug op een geslaagde dag waar veel kinderen van hebben kunnen genieten. Wij 
kijken dan ook weer uit naar de volgende vakantie activiteit aanstaande woensdag 5 augustus 2020. 
 
Wij hopen je daar te zien! 
Sportieve groet, 
 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
  
 
 


