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Voor vele mensen is het begin van de vakantie een periode van rust en ontspanning. Niet 
voor alle vrijwilligers en betrokken personen bij de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal. In de 
zomervakantie is er namelijk de hele vakantie van 
alles te beleven op het Wijkpark Transvaal. Elke 
vrijdag zijn er zulke feestdagen met elke keer 
weer andere leerzame en sportieve activiteiten. 
En op deze dagen kunnen wij natuurlijk niet 
zonder onze geweldige vrijwilligers die dan de 
hele middag in de zon vertoeven om de bandjes 
bij de kinderen om te doen, de limonade uit te 
delen en de begeleiding te organiseren bij de 
ativiteiten! Bij deze willen wij enkele vaste 
vrijwilligers nog eens een extra pluim geven! 
Dames bij deze bedankt voor jullie geweldige inzit!

Deze eerste vakantie activiteit was al gelijk 
weer een succes met meer dan 400 kinderen 
die in het heerlijke weer lekker buiten kwamen. 
Het blijkt ook dat het een groot succes is uit de 
verhalen van de ouders die van heinde en 
verre komen om bij de Hopjes te komen 
spelen. Er zijn zelfs al weer mensen uit Belgie 
en Frankrijk gespot die speciaal hiervoor op 
bezoek komen. Wij hopen dat de komende 
weken het weer blijft zoals wij bij de Haagse 
Hopjes gewend zijn. De speelgoed uitleen is 
wel dicht omdat er voor alle leeftijden genoeg 
te doen is!

De eerste weken hebben we ook gelijk goed 
uitgepakt, er was weer ruimte voor de sweeper 
waar de kinderen over de staaf heen moeten 
springen en zo een wedstrijdje tegen elkaar 
kunnen houden. Bobo de Ballonnenclown was er 
weer die zelf tot dik na 6 uur door bleef gaan 
omdat er zoveel vraag was naar zijn kunstwerken. 
En onze jongens van het slacklinen waren weer 
terug omdat ook dit op onze sportdag een 
doorslaand succes was. Lekker met blote voeten 
in het gras op de heuveltjes, wat het weer extra 
van belang maakt dat de mensen het park schoon 
houden van glas en ander materiaal dat in de 
prullenbak thuis hoort.



Ook was Carlos van de breakdance clinic weer 
van de partij. Omdat dit altijd een daverend 
succes is waar ook de ouders erg veel lol aan 
beleven komt deze elke week terug. Hopelijk 
hebben we aan het einde van de vakantie erg 
veel geoefend en zijn er kinderen die wellicht 
een showtje kunnen opvoeren. Er werden nu 
al de gekste dingen gedaan, van handstanden 
tot koprollen en spagaten. Erg leuk om te zien 
hoe graag de kinderen laten zien wat ze 
kunnen! En leuk dat de ouders er ook even bij 
kunnen komen zitten om hun kinderen aan te 
moedigen.

En zoals altijd kwamen de jongens van Set in 
Motion met hun spectaculaire attracties. Dit 
maal kwamen ze met de sweeper en de 
slingerbal. Beide luchtkussens hebben een 
interactief karakter. Waar de kinderen actief 
tegen elkaar moeten strijden! En als het dit 
weer blijft, gaan we ook maar eens kijken naar 
de water activiteiten die de jongens te bieden 
hebben. Omdat de waterpistolen ook al weer 
uit de kast zijn gehaald! 

Kortom ook al is de grote vakantie voor de 
jongens en meiden van de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal niet altijd lekker luieren, het is 
zeker de moeite waard als we de kinderen een 
leuke en leerzame dag kunnen bieden! Vooral de 
dames van de limonade vinden het een erg grote 
vooruitgang dat de kinderen steeds beter worden 
in het vriendelijk vragen naar limonade en het 
opruimen van hun bekertjes! 

Ook het nieuwe systeem met de polsbandjes 
was even wennen maar op deze manier kunnen 
de kinderen zo vaak als ze willen in de attracties 
die er zijn. Mits ze uiteraard netjes opnieuw in de 
rij gaan staan!

Voor volgende week hebben we weer een leuke 
verrassing in petto en hebben we hetzelfde weer 
besteld zodat het weer een heerlijke vrijdag 
middag wordt voor de kinderen en ouders op het 
Wijkpark Transvaal!

Tot volgende week!
Stichting Haagse Hopjes Transvaal


