
 

  

 
 

5de Vakantieactiviteit Wijkpark Transvaal op 19 augustus 2020 
  
Er blijft steeds minder over van de zomervakantie 
2020. Maar wij hebben in ieder geval opnieuw een 
zeer geslaagde dag achter de rug. Het was ook de 
drukstbezochte activiteit tot nu toe. Het was uiteraard 
een warme dag maar niet zo warm dat het niet meer 
leuk was om te bewegen. Dit is dan ook in grote mate 
gedaan! Uiteraard konden de kinderen wel weer  
afkoelen op de waterbaan als dit echt nodig was. 

 
 
 
Daarnaast konden de kinderen over diverse 
springkussens heen, waaronder ‘de boot’ 
stormbaan. Ze moesten door het midden 
omhoogklimmen om vervolgens langs de 
zijkant terug te kunnen glijden. Dit was weer 
een groot succes. De kinderen konden ook 
weer aan de slag bij Skateland waar ze 
konden steppen, fietsen en tegenwoordig ook 

kunnen loopfietsen over de obstakelbaan heen. Zo hebben ze ervoor kunnen zorgen dat ook 
de jongste kinderen kunnen deelnemen.  
Dit was niet het geval bij de basejump waarbij de kinderen ‘de diepte’ in moesten springen. 
Hier konden alleen de aller dapperste kinderen op! Ze moesten enkele meters tegen een 
steile wand opklimmen om er vervolgens met een vrije val af te springen. Niet iedereen was 
even dapper en sommige kinderen lieten aardig wat kinderen voor voordat ze zelf durfden. 
Maar als ze eenmaal waren geweest waren ze niet te stoppen om nogmaals te gaan!  



 

 
Als de kinderen wat nieuwe vriendjes hadden 
gemaakt konden ze ook nog de strijd met elkaar 
aangaan bij de Slingerbal. Hier nemen 4 deelnemers 
plaats op een balanceerblok waarna ze er zo lang 
mogelijk op dienen te blijven. Het wordt echter wel 
iets moeilijker gemaakt door een grote bal in het 
midden waarmee ze proberen elkaar van de 
balanceerblokken af te krijgen door deze hard de 
juiste kant op te slingeren. Soms deed de meester 
zelfs mee en konden de kinderen samenwerken om 
allemaal ‘op de meester’ te gaan! 

 
Het was opnieuw een dag waarbij wij het 
gehele sportveld hadden afgezet voor de 
kinderen. Ouders en verzorgers waren hier 
helaas niet welkom in verband met Corona. 
Gelukkig is dit in de loop van de weken 
steeds duidelijker geworden en gaan de 
ouders hier steeds makkelijker mee om. Ze 
nemen afscheid van hun kind bij het poortje 
waar de kinderen hun handen moeten 
wassen. Daarna kiezen sommige ouders 

ervoor om lekker op de bankje te gaan zitten. Maar ze kunnen ook langs de hekken met hun 
kinderen meelopen om ze in de gaten te houden of juist aan te moedigen.  
 
Harstikke leuk natuurlijk dat er allemaal extra mensen langs komen op het Wijkpark. Maar 
ook vervelend, want niet iedereen snapt de bedoeling van een prullenbak of heeft er de 
‘energie’ voor om hun eigen troep op te ruimen. Met de splitsing tussen ouders en kinderen 
wordt het ons helaas wel steeds duidelijker wie er verantwoordelijk is voor de troep. Het veld 
waarop de kinderen worden toegelaten is helemaal schoon. De bankjes rondom het 
sportveld waar de ouders/verzorgers zitten is helaas een ander verhaal. Wij hopen er dan 
ook op dat de jongeren hun ouders de komende tijd gaan opvoeden.  
 
Al met al was het een leuke  
5de Vakantieactiviteit die steeds 
drukker wordt. Nu is het aan 
ons om ervoor te zorgen dat 
kinderen het leuk blijven vinden 
en niet te normaal gaan vinden. 
Onze doelstelling blijft: 
Speelgoeduitleen in ruil voor 
goed gedrag maar telt het 
gedrag van de ouders hier ook 
bij?  ……….    
 
Tot volgende week! 
 
 


