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Elk jaar zijn de eerste paar vakantieactiviteiten vaak wat rustiger. Dit 
vanwege het feit dat er veel buurtbewoners vroeg en langer op 
vakantie gaan. Dat is ook dit jaar weer te merken. Maar na een wat 
trage start om 2 uur qua bezoekers was het rond 3 uur toch al 
gezellig druk geworden. Gelukkig was de extreme hitte van de 
afgelopen dagen al minder en was het met een aangename 25 
graden Celsius een prima dagje om lekker weer naar de vakantie 
activiteit van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal te komen. 
 
Er was weer van alles te doen en te beleven. Van onze stormbanen 
waarover geracet werd, de Bungeetrampolines waar de salto’s je om 
de oren vlogen, zweef en draaimolens die maar rond en rond bleven 
gaan en verschillende sport workshops. Voor het sporten kon je 
deze week kiezen uit Judo, boogschieten het step en BMX-parcours 
van Skateland en je kon natuurlijk je dansmoves laten zien bij 
Meester Clifton.  

Helaas was het bij Bobo de ballonenclown wat 
minder gezellig. Wij balen er als stichting dan ook 
enorm van dat er ouders zijn die met van allerlei 
beschuldigingen komen omdat hun kind een kleinere 
ballon zou hebben gehad dan een ander kind. Ons 
doel is om op ieder kind een glimlach te krijgen en 
daar doen wij dan ook erg hard ons best voor!!! 
Jammer om te zien dat niet iedereen hier even 
dankbaar voor is. Om deze rede is ervoor gekozen 
om komende week geen Bobo de ballonnen clown te 
laten komen maar in plaats daarvan zal er een 
poppenkast zijn met Jan Klaasen en dit is alleen voor 
de kinderen. 

 
Al met al kijken we terug op een dag waar wij weer veel lachende kinderen hebben gezien. Mocht je 
het nu gemist hebben wees niet getreurd, er komen nog 4 vakantieactiviteiten van de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal aan. Dus zet het in jullie agenda’s. Elke woensdag in de vakantie van 2 uur 
s’ middags tot 6 uur s’ avonds. Wij hopen jullie daar allemaal weer te zien!!! 

 
 


