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Het is miezerig weer. Nog voordat ik mijn autootje goed 

en wel geparkeerd heb gaat het pas écht goed regenen. Ik ga 

dus als eerste op zoek naar Joke van den Boomen en vraag haar 

waarom de weergoden vergeten zijn het Hopjeszonnetje te laten 

schijnen. Helaas loopt die afspraak met de weergoden maar tot eind 

augustus aldus Joke.  

 

Vandaag hebben de kids en 

vrijwilligers dus pech gehad. Ik moet 

bij deze eerlijk toegeven dat ik dus 

officieel géén verstand heb van kinderen. Want regen of niet, met 

verbazing zie ik zo’n 100 kinderen (als het er niet méér waren) in rijen 

staan voor de diverse spelletjes. En ook al is de vloer nat en glibberig 

er wordt dapper 

gevoetbald. Zonder panna 

geen Hopjesfeest nietwaar? 

Wederom weten een paar 

meiden te winnen van de 

jongens en dat stemt mij 

trots. Mijn verregende dag 

is weer goed. Onder grote 

paraplu’s en partytenten 

wordt geschminkt en 

worden er kaarten geknipt 



en geplakt. (Volgens Joke, de ouder/kind activiteiten). De vrijwilligers 

achter de kraampjes met Oudhollandse spelletjes waren minder 

gelukkig en stonden er als een 

stelletje verzopen katten bij. 

Ik had echt medelijden met 

ze. Want reken maar dat je 

het koud krijgt als je drie uur 

lang in de regen staat. 

Applaus voor deze onbetaalde 

krachten die het plezier van 

kinderen voorop laten staan.  

 

 

 

Vrijwilliger sinds jaar en dag de heer Klaassen had 

een box gemaakt voor het spelletje “dolfijnen vangen”. Die waren een 

beetje onhandig en moeilijk te vangen dus werden de oude vertrouwde 

rubber kippen weer opgehangen. Dat was een vreemd gezicht als je 

nagaat dat de omgeving van de kippen bestond uit een diep blauwe 

tropische zee.  

Het was de kinderen een 

zorg. Kippen of dolfijnen, 

de lol was er niet minder 

om. Ik ben i.v.m. de regen 

niet erg lang gebleven want 

ik heb een hekel aan 

nattigheid en kou. Daarom 

neem ik, om in Hopjes-taal 

te spreken, mijn petje af 

voor al de vrijwilligers die 

er vandaag weer waren en 

(diep in mijn hart) ook voor 

al die kinderen die liever 

buiten in de regen spelen 

dan achter de televisie of de 

computer zitten. 
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