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De activiteiten van de Haagse Hopjes zijn over het 
algemeen erg massaal. Zoals gisteren zijn er over de 
dag verdeeld meer dan 700 kinderen aanwezig 
geweest. Tel daar de ouders,  die met hun kroost 
meekomen, bij op en je hebt een behoorlijk druk 
plein. Van een afstandje maak je dit mee als een 
gezellige, drukke en gevarieerde bende. Maar vanuit 
de ogen van deelnemende kinderen kun je een heel 
ander beeld krijgen van de activiteiten. Sommige van 
deze kinderen rennen overal zo snel mogelijk langs 
om alles in ieder geval een keer gedaan te hebben. 
Maar sommige kinderen komen doelgericht naar de 
activiteiten en zijn gedurende de hele tijd dat ze 
aanwezig zijn bij slechts één of 2 van de activiteiten te zien. Dit zijn voornamelijk de echt 
sportieve jongens en meiden die gisteren bijv. de hele dag zijn gaan freerunnen, longboarden 
of BMX-fietsen.  
 

Omdat de kinderen de activiteiten kunnen 
verlaten, maar zich ook kunnen aansluiten 
wanneer ze dit willen, is de mogelijkheid tot 
lessen niet haalbaar. Maar uiteraard hebben de 
meesters en juffen wel tijd voor de kinderen die 
er langere tijd zijn. Zo leren ze gedurende een 
activiteit ook écht wat! Neem als voorbeeld de 
longboard workshop waar meester Ben een 
schans gebruikte om vanaf te rijden, om zo 
snelheid te maken voor de rest van het parcours. 
Hoewel de meeste kinderen al wel enige 
longboard ervaring hebben opgedaan bij ons, 
was dit een nieuw onderdeel. Aan het begin van 

de dag zijn alle kinderen geholpen en aan het einde konden vele kinderen dit al zelfstandig! 
Zo leren ze elke dag iets nieuws bij de Hopjes! 
  
Het was ook de eerste dag dat de waterbaan niet het 
populairste onderdeel was! Het was iets koeler maar 
daardoor waren de sportactiviteiten weer een stuk 
populairder. Naast de longboard workshop, het 
BMX-parcours en het freerunnen hadden we tijdens 
de 5de vakantieactiviteit ook nog een 
volleybalworkshop en het sportieve gladiatorenspel. 
Naast deze sportieve activiteiten hadden we ook nog 
de multi-sky swing staan. Bij deze grote stormbaan 
proberen de kinderen over een grote kloof te 
klimmen via een schommelende touwbrug! Als dit ze 
niet lukt vallen ze 2 meter naar beneden op een 



groot valkussen en als ze de overkant wél halen 
moeten ze er alsnog aan de achterkant afspringen 
op de valkussens. Een erg spannende baan dus! 
 
Uiteraard waren de vaste springkussens van de 
hopjes ook aanwezig. Deze zijn ideaal voor de 
kinderen die niet lang in de rij willen staan voor de 
populaire activiteiten, want hier draait  het lekker 
snel door! De Kids Playzone is zo’n beetje dé 
ontmoetingsplaats voor de allerkleinste. Hier leren 
ze al met elkaar spelen en zich voorbereiden op de 
grotere springkussens van de Hopjes!  
 

De juffrouwen Bep, Ria en Ria staan tijdens de 
activiteiten bij het Hopje, waar ze de kinderen 
assisteren bij verschillende gezelschapsspellen. 
Hier kunnen de kinderen 4-op-een-rij spelen, 
maar ook een potje sjoelen waarbij ze proberen 
het dag record te verslaan. Ook wordt er heel 
serieus gedamd door kinderen onderling maar 
ook worden de juffen wel eens uitgedaagd voor 
een potje! Uiteraard winnen ze deze bijna nooit! 
 
Ook waren Bobo de clown, de draaimolen voor 
de allerkleinste en onze yoga juf Peggy weer 
aanwezig. Deze maken het hele plaatje van een 

activiteit van de Hopjes compleet. Ze zorgen ervoor dat er voor kinderen van alle leeftijden 
iets uitdagends te doen is. Dat niet alle kinderen 
overal op kunnen heeft te maken met veiligheid en 
dat nemen wij uiteraard erg serieus. Wij willen 
iedereen dan ook vragen zich aan de 
minimumleeftijd of  minimumlengte te houden zodat 
de activiteiten voor iedereen leuk en veilig blijven.  
 
Het was weer een succesvolle dag! Volgende week 
is het alweer de laatste vakantieactiviteit van het jaar 
2018. We gaan ervanuit dat vele kinderen dit zullen 
gaan missen maar gelukkig is er op 5 september 
alweer een familiedag op het Stellenboschplein bij 
de Lidl! Tot volgende week! 
 
 
 


