Herfstactiviteit zaterdag 17 oktober 2015
Zaterdag 17 oktober was het helaas al weer
zover. De laatste buitenactiviteit van de
Haagse Hopjes van het jaar. Voor de kids
en ook de vrijwilligers en medewerkers
van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal
rest alleen Sinterklaas nog. Daarna is het
weer wachten tot 2016 voor de volgende
activiteiten.
Maar hoe somber het ook is dat we nu weer
even moeten wachten, zo gezellig was het
tijdens de Herfstactiviteit. Het hele plein
stond in herfstsferen, met mooi gekleurde
bladeren aan de bomen. Ook heeft onze
goede karma de regen weer weg weten te houden. Een geheel droge dag waarin alle kinderen weer
een keer op een zaterdag het Wijkpark wisten te vinden.
Ruim op tijd waren de mannen van Set
in Motion en WBS Evenementen in de
weer om alles op te bouwen. En om één
uur konden de kinderen alweer genieten
van de extra lange stormbaan waar ze al
draaiend door heen konden klimmen/klauteren. De klimmuur waar de
kinderen wel even geduld voor moesten
hebben, in verband met de rij, om tussen
de bomen door te klimmen.
De lasergame baan waar de kinderen
keer op keer opnieuw voor in de rij
wilden staan.
Talloze kleinere springkussens waar de
kleinste kinderen alvast konden oefenen
voor de grotere stormbanen waar zij over
een aantal jaar eindelijk op zullen mogen.
Nieuw tijdens deze herfstactiviteit was,
dat naast de schminkkraam, een extra
knutselkraam was waar de jongens en
meiden iedereen konden laten zien waar
ze het meest trots op waren. Hoewel dit
eigenlijk een activiteit was voor de
kleineren, schoven er steeds meer oudere
jongens en meiden aan en zelfs ouders,
die hun kids even lieten zien dat papa en
mama toch zeker ook wel konden
knutselen. Zodra de kids iets hadden

gemaakt waarmee ze lieten zien waar ze trots op waren konden ze met hun kunstwerk op de foto.
Deze foto’s zullen laten gebundeld worden en op de volgende activiteit terug te zien zijn. De talloze
kunstwerken welke gemaakt waren voor
de medewerkers van het Hopje en het
Hopje zelf, zullen te bewonderen zijn
binnen het Hopje op het Wijkpark.
Naast deze interactieve activiteit was er
ook nog een dansshow waar de kinderen
aan mee konden doen en een dans
konden oefenen. Wellicht een leuk idee
als de kinderen deze dans nog eens
ergens laten zien? Wellicht tijdens
Sinterklaas? De dansmoves in Transvaal
zijn zeker de moeite waard om te
bekijken.
Verder kwamen er oude bekende langs,
Meester Gijs (Grijs) en Meester Bram
waren weer een keertje terug. Deze
meesters, bekend bij de kinderen van de
vakanties en de Hopmobiel, stonden bij de
Supersurvivalbaan. Een leuk moment
voor de kinderen om ze weer even gedag
te zeggen.
Al met al was het weer een super geslaagd
evenement, met een knallend einde want
helaas hebben de jongeren uit de buurt het
vuurwerk al weer gevonden. Er is niets
gebeurd maar graag vragen wij iedereen
hier voor uit te kijken want met de kleine
kinderen is dit uiteraard niet veilig. Mocht u hier iets van horen of zien, meldt dit bij de meesters en
juffen van de Hopjes. Het is namelijk ook pas toegestaan om vuurwerk af te steken op 31 december
vanaf 10 uur.
Hoewel het iets kouder wordt zullen de Hopjes open blijven en hopelijk krijgen we, als het koud
genoeg wordt, na een mooi herfstig plein binnenkort ook weer eens een compleet wit Wijkpark en
wellicht zelfs nog een ijsbaan! Wij hopen erop!
Tot Sinterklaas! Groetjes Jeroen

