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Het is raar maar waar, het leek op de 4de vakantieactiviteit 
wel of de weergoden niet wisten dat wij een activiteit 
hadden. Het weer was namelijk niet zo stralend als dat wij 
gewend zijn. Wij hadden ingespeeld op Hopjesweer maar 
uiteindelijk was het iets minder heet dan verwacht. Wij 
waren bezorg om het feit dat er dan wel minder kinderen 
over de waterbaan zouden gaan. Maar we hadden het goed 
mis. Vele van de 400 kinderen die op de  
4de vakantieactiviteit langs zijn geweest deerde de regen 
absoluut niet en ze gingen met veel plezier kopje onder in 
het zwembadje aan het einde van de baan. 
 

Ook bij Skateland begon het iets rustiger doordat de ondergrond 
nat was en hierdoor glad werd waardoor het steppen nog niet 
kon beginnen. Gelukkig klaarde het bij het begin van de activiteit 
op en konden ze ook bij Skateland na een half uurtje beginnen. 
Daarna hebben ze op volle toeren doorgedraaid om alle 
kinderen te laten fietsen en steppen. 
 
Dan was er nog de boogschiet workshop waar de kinderen 
steeds beheerster leren schieten. Het volleyballen waar 
sommige kinderen niet bij weg te slaan waren. Een slackline 
workshop waar Meester Brian die de hele dag geoefend heeft 
om het ook onder de knie te krijgen. De hopjes 
vakantieactiviteiten zijn natuurlijk niet compleet met de freerun 

workshop van de jongens van Back2Basics waar kinderen letterlijk op het parcours in de rij staan 
omdat de kinderen het zo leuk vinden.  
 
De vaste luchtkussens van de Hopjes aanwezig, de Boot en de klimtoren en uiteraard de 
draaimolen en ballonnenclown. De do-in yoga was weer druk bezocht en hier konden de 
kinderen even opdrogen en zich wagen aan moeilijke poses. 
 
Gedurende de vakantie heeft Ed de Bruijn nieuwe 
banners voor de activiteiten ontworpen. Hierop staan 
de regels waar de kinderen zich aan moeten houden en 
extra informatie voor kind en ouder. Deze informatie en 
aangegeven regels bevat o.a. minimumleeftijd of 
minimumlengte dit om het geheel veilig te houden voor 
iedereen. Er zijn de laatste tijd enkele ongelukken 
gebeurt in Nederland, wij proberen natuurlijk er alles 
aan te doen om ernstige ongelukken te voorkomen. 
Onze luchtkussen zijn altijd bemenst met één of twee 
medewerkers. Daarnaast hebben wij door deze mooie 
banners geen vlaggetjes en ballonnen meer nodig die 
in de oceaan belanden. Kortom de Haagse Hopjes zijn niet alleen met veiligheid bezig maar ook 
met het milieu. Want ook dit is belangrijk voor de huidige generatie kinderen.  


