
 

 

 
3de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal 5 augustus 2020 

 
Warm, warmer, heetst! Zo was onze 3de vakantieactiviteit 
het beste te omschrijven. Het blijft allemaal maar raar om 
activiteiten te organiseren waarbij we rekening moeten 
houden met het Coronavirus. Nu gaat dit gelukkig allemaal 
erg goed. De kinderen weten precies waar ze rekening 
mee moeten houden.  Ze wassen hun handen allemaal erg 
netjes en proberen zoveel mogelijk uit de buurt van de 
begeleiders te blijven. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat de 
kans op besmettingen gering blijft op onze activiteiten.  
 
Ouders en volwassenen worden ‘geweerd’ van het 
evenementterrein. Dit omdat deze mensen nog steeds afstand van elkaar dienen te houden en dit 
niet altijd mogelijk is bij bijv. de rijen.  Dat ouders het terrein niet op mogen heeft ook andere 
voordelen zoals het feit dat kinderen een stukje zelfstandiger worden. Maar ook dat er minder ruzies 
ontstaan waar ouders zich mee bemoeien.  
 

Alle aanpassingen die wij hebben gemaakt zijn 
natuurlijk niet voor niets. Helaas begrijpen nog niet 
alle ouders dat. Maar daar voelen we ons uiteraard 
ook verantwoordelijk voor. Wij hopen dan ook dat 
ook de ouders, die het nog niet snappen, dit gaan 
begrijpen en we op deze manier onze activiteiten 
door kunnen zetten. Het is namelijk voor de kinderen 
erg belangrijk om contact te onderhouden met 
andere kinderen, zeker als ze niet naar school 
gaan/kunnen. Bij ons kunnen ze samen sporten of in 
ieder geval samen bewegen! Wij hopen dat wij geen 
extra bijdrage leveren aan het verspreiden van het 
virus en dat we over een tijdje weer complete 
Familiedagen kunnen organiseren. 

 
Tijdens de 3de Vakantieactiviteit was het gehele sportveld op het Wijkpark Transvaal weer afgezet met 
hierop de activiteiten voor de kinderen die ‘geheel’ (onder begeleiding van onze professionele 
begeleiders) zelfstandig kunnen spelen. Daarnaast was er een ruimte ingericht met enkele kleine 
springkussens voor de kleinere en mindere zelfstandige kinderen. Zo was er voor alle kinderen iets te 
doen.  
  
De kinderen konden ook over een stormbaan afsluitend 
met een grote sprong in het diepe! Erg spannend natuurlijk 
en de basejump was dan ook weer een groot succes! 
Verder konden de kinderen zich uitleven op de bmx-fietsjes 
en stepjes van Skateland. In de hitte kwamen er helaas wel 
veel kinderen op open slippers op zelfs op blote voeten. Dit 
is geen aanrader omdat er overal op het plein glas kan 
liggen, ook al proberen wij dit zo veel mogelijk op te ruimen 
voor de activiteiten. Maar verder kan er op deze slippers 
niet gestept worden omdat hierbij de kans op 
schaafplekken maar ook andere blessures erg groot is. Dit 
is natuurlijk harstikke jammer als je dit wel graag zou doen. 
Maar gelukkig weten de kinderen die vaker komen dit al 
wel! En nu de kinderen en ouders die dit lezen ook. 



 

 
Naast de springkussens konden de kinderen ook op 2 plekken 
dansen. Allereerst hadden we de dancepads waarbij de 
kinderen in de schaduw de pasjes op het grote scherm konden 
volgen en zo in het juiste ritme de juiste pasjes probeerden te 
doen. Aan het einde komt erin beeld wie van de deelnemers de 
pasjes het beste hebben gedaan. Meester Ben is hierbij een 
keer 2de geworden, gefeliciteerd hoor! Wanneer de kinderen 
graag iets meer uitdaging wilden konden ze terecht bij de 
meester van Gigant dansen. Daar konden ze bouncen op 
zelfgekozen muziek. De kinderen konden hier ook leuke 
dansjes voordoen. Lekker in de zon met een muziekje! 
 
Tot slot hadden we de luxe dat we onze eigen waterbaan weer op konden zetten. Omdat veel van 
onze collega’s niet op vakantie zijn hadden we extra handjes om dit op te zetten. Dit was uiteraard 
een van de meest populaire activiteiten. De kinderen konden hier overheen rennen en glijden tot ze 
aan het einde van de baan in een zwembadje terecht kwamen. Erg leuk natuurlijk en een goede 
manier om eens lekker af te koelen. Deze blijft de komende tijd liggen op het Wijkpark zodat we deze, 
op hete dagen de kinderen nog eens kunnen verrassen met deze ongelofelijk leuke en verkoelende 
baan! 
 

Hoewel we in deze periode (corona) niet aan bandjes 
doen, omdat dit anders erg veel contactmomenten 
zijn en we hier normaal gesproken vrijwilligers voor 
gebruiken, hadden we wel een limonadekraam. Dit 
was ook harstikke nodig in de warme weer en er zijn 
dan ook meerdere 25-liter kannen aan limonade en 
water doorheen gegaan. Het was bijna niet aan te 
slepen en Wim en Janny, ons limonadekoppel, heeft 
het dan ook hartstikke druk gehad. Nog een extra 
pluim voor dit koppel omdat er welgeteld ‘0’ bekertjes 
zijn terug gevonden op het veld. Dit is ook nog wel 

eens anders geweest tijdens onze activiteiten. Bekertjes dienen, na het drinken, gelijk in de 
prullenzak te worden gegooid. Maar wij merken dat het vooral de volwassenen zijn die hier niet zo 
goed in zijn. Dit is in eenzelfde lijn met de coronamaatregelen waar de kinderen in onze optiek ook 
een stuk bewuster mee omgaan.  
 
Wij doen dus onze uiterste best doen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Maar wij zijn ons er 
ook bewust van dat onze activiteiten ook een hoop volwassenen naar het Wijkpark Transvaal brengt. 
Zij dienen  zich dan ook buiten onze activiteiten om aan de Coronaregels dienen te houden. Dit gaat 
nog niet overal even goed en wij willen de ouders en volwassen 
op de pleinen dan ook verzoeken om zich aan de gestelde 
Coronaregels te houden. Het zou zonde zijn als de kinderen 
straks niet zouden kunnen spelen en leren omdat ‘volwassen’ 
mensen niet weten hoe ze zich moeten gedragen. 
 
Wij hopen de komende 3 weken nog erg mooie activiteiten neer 
te kunnen zetten zonder dat hier extra grote risico’s aan kleven. 
Volgende week gaan we in ieder geval weer proberen het warme 
weer te omzeilen met een nog grotere waterbaan! Neem je 
zwembroek volgende week dus mee! 
 
 


