
Straatspeeldag Kaapseplein

Ik heb alle straatspeeldagpleinen (lekker woord hé?) bezocht. Niets ten nadele van alle
andere pleinen waar het óók ontzettend gezellig was maar … het Kaapseplein stal toch
écht de show. Wie kan zeggen dat ze een complete gemeenteraad, inclusief
Burgemeester op bezoek hebben gehad. Het betrof hier dan wel Burgemeester en
gemeenteraad van de "grootste kleine" stad van Europa (Madurodam), maar het bekt
weer effe lekker. Trekpleister op het Kaapseplein was de Quad-baan. Ruim 200 kinderen
hebben met een nummertje in de hand vol spanning op hun beurt staan wachten. De
zon scheen, geen druppeltje regen, eten en drinken volop dus wát kan er nog fout gaan.
Niets dus. Totdat … een of andere onverlaat er met een Quad vandoor ging. Hoe íe het
voertuig over de omheining gekregen heeft is mij een raadsel.

Feit is dat er een kreet door de menigte ging: “Hij gaat er vandoor met een Quad-kar”.
Het is bijna niet te geloven. Bijna 400 getuigen en zo’n knurft (mijn vertaling voor een
heel ander lelijk woord) pikt ter plekke zo’n klein terrein autootje. Geluk bij een ongeluk:
zoals bekend doe ik weinig meer dan foto’s maken. In dit geval schijn ik, onbewust, de
dader gefotografeerd te hebben. Het zal dus vast niet al te lang duren voor die opgepakt
is want uiteraard heb ik mijn foto’s overgedragen aan de Haagsche Hopjes en daarmee
óók aan de politie.

Over straatspeeldag (want daar ging dit stukje eigenlijk over) en Quad gesproken: mijn
welgemeende complimenten aan de mensen van de Quad-baan. Het uitdelen van de
nummertjes en het in bedwang houden van de kids is een groot compliment waard voor
de mensen van de Haagse Hopjes en Team Transvaal, maar zoals de kids geïnstrueerd
werden vóórdat ze mochten gaan rijden en zoals de mini-kids begeleid werden,
(medewerkers sprongen achter op de Quad en hielpen de kinderen zodat ze redelijk
zelfstandig konden rijden) het is een pluim waard. Juist dat maakt de diefstal van de
Quad zo zuur. En nu? Volgend jaar beter? ‘TUURLIJK !!!!! We zullen dóórgaan!!!
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