1ste Vakantieactiviteit
18 juli 2018 Wijkpark Transvaal
De zomervakantie is begonnen! Tijd voor vele kinderen om
even lekker te ontspannen en veel buiten te spelen! Niet
iedereen gaat dit jaar op vakantie maar gelukkig is er bij de
Haagse Hopjes iedere dag genoeg te doen.
Dit jaar zijn we zelfs op vier pleinen open. (Zie hier voor de
affiches). Maar op de woensdagen gaat iedereen naar het
Wijkpark Transvaal om deel te nemen aan onze grote,
sportieve, vakantieactiviteiten. Tijdens deze
vakantieactiviteiten is er voor jongeren van elke leeftijd wat
te doen en kunnen de kinderen voor slechts € 1,00 de hele
middag deelnemen aan deze activiteiten.
En gisteren was het dan zover de eerste grote
vakantieactiviteit, met een speciale verassing dat
Burgemeester Pauline Krikke langs kwam om de Hopjes
beter te leren kennen! Dat hebben de mensen ook
geweten, Burgemeester Krikke is bij alle activiteiten komen
kijken en heeft er zelfs aan één deelgenomen. Zo heeft ze
onder andere laten zien dat ze aardig al aardig kan
boogschieten. Wij willen de Burgemeester hartelijk
bedanken voor haar interesse en we hopen dat ze een
leuke dag heeft gehad bij de Stichting Haagse Hopjes
Transvaal.
Dan waren er naast de burgemeester en haar entourage ook nog eens meer dan 600 kinderen met
hun ouders verspreid over de middag langs geweest. Ze hebben zich kunnen vermaken op de vele
workshops en springkussens die er voor de 1ste vakantieactiviteit waren georganiseerd. De activiteiten
zijn zo ingericht dat er voor jongeren van alle leeftijden iets te doen is. Sommige van deze activiteiten
zoals het freerunnen en BMX-fietsen komen dankzij hun grote populariteit elke week terug. Andere
activiteiten kunnen we helaas niet elke week inhuren maar zijn wel erg leuk zoals de
bungeetrampoline en de sweeper.
Gisteren hadden we naast de vaste springkussens van de
Haagse Hopjes ook nog het clown springkussen en het
gladiatoren luchtkussen. Hier kunnen de kinderen in kleine
groepjes gezellig samen spelen en sporten. Maar ze kunnen
ook met zijn allen meedoen met het slacklinen bij meester
Ben, de kinderyoga bij juffrouw Peggy of bij het boogschieten
bij meester Gijs. Of als het de jongens en meiden te warm
onder de voeten werd konden ze lekker afkoelen bij de
buikschuifbaan! Neem volgende week voor de zekerheid
opnieuw je zwemkleding mee!
En zelfs als je zelf nog niet helemaal kan lopen kan je bij
de Hopjes terecht voor de Kids playground waar ze rustig
alvast ervaring voor de grote springkussens kunnen
opdoen of een rondje op het paard, de motor of de
brandweerwagen in de draaimolen. Kortom iedereen heeft
weer een gezellige en bewegelijke dag gehad op het
Wijkpark Transvaal.

