
 
2de Vakantieactiviteit 

25 juli 2018 Wijkpark Transvaal 
 
Tijdens de 1ste vakantieactiviteit was het erg warm op het 
Wijkpark Transvaal. Tijdens de 2de vakantieactiviteit was 
het heet! Gelukkig hadden we hierop ingespeeld door 
een megawaterbaan in te huren! De waterbaan werd 
goed natgehouden en er waren 2 verfrissende 
zwembadjes in het midden en aan het einde van de baan. 
De kinderen gingen per 2-tal over de baan en probeerde 
zo snel mogelijk over de glibberige baan te bewegen. Aan 
het einde van het laatste obstakel was er een glijbaan 
vanwaar de kinderen in het laatste badje gleden waar ze 
dan nog even konden afkoelen. Een superattractie tijdens 
het hete weer natuurlijk! 
 

Maar uiteraard was er naast tijd voor afkoeling 
ook tijd voor sport. Er werd heftig gevolleybald 
tussen de kinderen die steeds meer van de 
regels weten en ook steeds beter worden in het 
balgevoel. Naast het vermoeiende volleybal 
werd er ook nog iets rustiger boog geschoten. 
Een sport die de nodige concentratie en kracht 
vereist. De kinderen hebben hier enkele strenge 
regels, want hoewel er met veilige pijlen (met 
een rubberen tip) wordt geschoten, word het als 
echt boogschieten begeleid. De kinderen mogen 
met de pijlen die ze hebben de pillonen proberen 
om te schieten. Daarna halen ze deze 

vervolgens gezamenlijk op. Er zijn zelfs kinderen die voor volgende week een ‘gratis’ 
polsbandje hebben gewonnen door een weddenschap met de meester. Deze konden dit 
winnen door 3 pillonen in een sessie om te schieten: en dit is gelukt! Gefeliciteerd jongens. 
 
Dan waren er nog de vaste ‘Hopjes sporten’, het 
BMX-en en freerunnen. Nog steeds immens 
populair bij de kinderen. Hoewel de grond en de 
obstakels erg warm aanvoelden na uren in de zon 
te staan, weerhield dit de kinderen er niet van om 
in grote getallen mee te doen! Dan kwamen er 
weer een stel natte kinderen in zwembroek bij 
Skateland aan om de fietsen nat te maken. Na 2 
ronden over het BMX-parcours of het 
obstakelparcours van de jongens van Back2basics, 
waren ze dan weer opgedroogd en klaar voor een 
volgende verfrissende ronde over de waterbaan! 
 
 



 
 
Verder stonden de vele vaste kussens van de Haagse 
Hopjes en het Vermeerpark er ook. Deze werden in de 
volle zon natuurlijk ook erg warm maar als er maar 
genoeg kinderen na de waterbaan overheen gingen, 
bleven ook deze redelijk koel. Dit was prima, maar de 
grote stormbaan ging dit iets minder goed, de kinderen 
moesten hier eerst een steil stuk beklimmen om de 
rest van de stormbaan te kunnen doen. Maar, omdat 
iedereen erg nat was, was dit eerste stuk erg glad en 
gleden veel kinderen weer terug naar beneden. 
Gelukkig lukte dit met hulp van de begeleiding en de 
andere kinderen uiteindelijk wel bij iedereen! 
 

Voor de allerkleinste waren er weer de bekende 
draaimolen, het appeltje luchtkussen, de kids 
Play zone en het badje aan het einde van de 
stormbaan. De allerkleinste kinderen wilden 
natuurlijk ook van het water genieten maar 
waren nog te klein voor de grote waterbaan. 
Daarom konden deze aan het einde in het badje 
verblijven waar ze door de jongens en meiden 
die van de glijbaan kwamen goed nat gespet 
werden. Als ze dan weer snel droog wilden 
worden konden ze zich droog schudden en 
bewegen bij de kinderyoga. Onze yoga juf staat 
ook met dit warme weer in een tentje kinderyoga 

les te geven. Echt ontzettend warm natuurlijk maar gelukkig kunnen ze de inspanning bij 
yoga ook erg laag laten! 
 
Volgende week woensdag is er opnieuw een warme en sportieve dag op het Wijkpark 
Transvaal. Er zal uiteraard weer iets met water worden gedaan! Dus kom langs en neem je 
zwembroek mee! Wij zijn erg trotst op de vakantieactiviteiten waar, zelfs met dit extreme 
weer, meer dan 500 kinderen terecht kunnen op het Wijkpark Transvaal voor een gezellig 
vakantie middag! Hoewel het afgelopen jaar nog net iets drukker (en koeler) was, zijn we erg 
blij met de aantallen kinderen die langs komen!   
 

 
 
 
 


