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Het was de allerlaatste vakantieactiviteit van 2018. We hebben de hele zomer mooi weer gehad en
dat was op onze laatste dag niet anders. Er stond weer genoeg sport- en spelmateriaal voor de bijna
600 kinderen om zich de hele middag sportief te
vermaken. De warmte weerhield de kinderen er opnieuw
niet van om enthousiast met alle activiteiten mee te doen!
Bijna traditie bij de hopjes, de Bungeetrampoline op onze
laatste vakantieactiviteit van het jaar. Deze immens
populaire attractie stond dan ook weer de hele middag
volop te draaien. De kinderen konden hier ook slechts één
keer op zodat iedereen hier een keer de kans kreeg! We
hebben weer vele salto’s en dubbele salto’s voorbij zien
komen! Dit salto’s konden ze ook oefenen bij de
Freerunworkshop. Lekker duizelig terug naar huis dus!
De jongens van het freerunnen zijn onderdeel geweest
aan alle vakantieactiviteiten. Een mooie sportieve
toevoeging aan de vakantieactiviteiten. De hele vakantie hebben zij het altijd erg druk met de
enthousiast springende, draaiende en rollende
kinderen. Het is zelf zo populair dat er hele rijen
ontstaan op de obstakels. Ook had meester Jaap na
afloop van de activiteit nog wat tijd om vragen van de
kinderen te beantwoorden. De meeste vragen van de
kinderen gingen over angst voor vallen en hoe lang het
duurt voordat je zo goed bent als meester Jaap.
Meester Jaap had in ieder geval nog nooit iets
gebroken en als je net zo goed wilt worden als de
meester moet je in ieder geval héél veel trainen. Want
zelf deze meester kon niet alles toen hij klein was!
Ook konden de kinderen hockey spelen, slacklinen,
BMX-en en steppen. Deze actieve sporten zijn altijd
erg populair bij kinderen. Naast het feit dat ze hier ook
nog eens echt wat leren is het voor de kinderen heel makkelijk om aan te sluiten en weer te
vertrekken wanneer ze dit zelf willen, hoewel ze best vaak
erg lang blijven hangen. Bij deze activiteiten zijn er veel
kinderen tegelijk bezig waar ze met elkaar of tegen elkaar
spelen. Leuk om dat te zien hoe gezellig en sociaal de
kinderen samen kunnen spelen!
Dan waren er tot slot nog de vele springkussens van de
Hopjes, de klimtoren, een obstakelbaan en uiteraard
limonade en gezelschapsspelletjes voor iedereen! Het
was weer een gezellig dag! Wij kunnen terugzien op 6
weken geweldige vakantieactiviteiten waar heel veel
kinderen/jongeren aan deel hebben genomen. Zelfs
vakantiegangers uit Saudi-Arabië kwamen meerdere
keren terug, laten ze daar dan olie hebben, de Haagse
Hopjes hebben ze in ieder geval niet.
Tot op 5 september bij de Familiedag op het Stellenboschplein, pleintje bij de Lidl.

