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Ook de tweede dag was het qua weer en 
opkomst weer een groot feest! We hebben 
bij onze 2de vakantie activiteit toch weer 
tegen de 500 kinderen met ouders op 
bezoek gehad. Het allerleukste is dat de 
mensen van steeds verder komen en dan er 
ook elke week weer nieuw publiek is. Dat is 
leuk aan de doorstroom in de vakantie, elke 
keer weer nieuwe kinderen die nieuwe 
trucjes en talenten laten zien. 

Dit keer konden ze laten zien wat ze konden 
bij de Breakdance van Carlos, waar ze 
allemaal handstanden en spagaten voor 
konden doen. Bij de mega bellenblaas 
moesten ze wel even oefenen voordat er mega 
bellen tevoorschijn kwamen uit hun stokjes 
maar onder begeleiding van John en Badr 
hebben we de allermooiste, grootste en 
langste bellen gezien. Deze bellen stegen 

soms op en kwamen zelf boven de grote 
flats uit. 

Als verrassing voor de kinderen was ook de 
tokkelbaan weer een keertje terug onder 
begeleiding van Diederick van Attractie 
verhuur. Waar de kinderen van groot tot 
een stuk kleiner nog maar moesten 
aantonen dat ze van 4 meter hoog naar 
beneden durfden te springen. Dan waren er 
ook nog attracties waar de kinderen 
omhoog moesten en wel op de trampolines 
waar de kinderen ook de meest creatieve kunstjes lieten zien. Van saldo’s tot de meest 
gekke zitsprongen.



Dan was Bobo de ballonnenclown nog aanwezig om voor 
iedereen de mooiste ballonnen te knopen. En omdat het 
in de vakantie niet op kan had hij ook zijn draaimolen nog 
mee-genomen voor de allerkleinste waarop de kinderen 
rondjes konden maken op motoren, brandweerauto’s en 
je kunt het zo gek niet bedenken.

Ook op de 2de vakantie activiteit is alles weer top 
verlopen en ook het nieuwe systeem met de bandjes 
werkt ondertussen, onder andere door de super hulp van 
Halima. De jongens en meiden bij de attracties hoeven 
nu niet meer elke keer van alles af te strepen en de 
kinderen kunnen vaker dan eens in de attracties. Voor 
iedereen een 
win-win situatie 
dus. Dan 

hebben we dit jaar ook weer een ontzettend goed 
team staan van jongens en meiden die elke week 
weer voor ons paraat staan. Omdat de vaste 
medewerkers veelal op vakantie zijn en er meer 
dan genoeg te doen is tijdens de vakantie zijn wij 
erg blij met de meesters en juffen die dus elke 
vrijdag en soms zelfs vaker klaar staan! Van onze 
vaste studenten Ben, Gijs en Kevin, onze scholier 
Brian en de jongens uit de buurt die steeds vaker 
komen helpen. En onze vaste groep dames en de 
buurtvaders.

De komende weken hopen wij deze trend van leuke vrijdag middagen te kunnen door 
zetten. Komende vrijdag komt het Slacklinen terug en zo maken we weer optimaal gebruik 
van het Wijkpark Transvaal omdat we nu bijna elke weer wel iets leuks op het gras doen!
Waar de kinderen dan lekker op blote voeten kunnen rondlopen. Maar op de rest van het 
park is dit helaas nog niet mogelijke omdat er helaas nog steeds overal glas en rotzooi ligt. 
En dit terwijl de kinderen na hun evenment altijd netjes met de prikstokken rond gaan om 
het plein weer zo netjes mogelijk achter te laten!




