Familiedag Kaapseplein
11 mei 2022
De meivakantie is alweer een week voorbij, maar
voor de kinderen van de Haagse Hopjes Transvaal is
het alweer feest. Afgelopen woensdag hebben wij
onze familiedag op het Kaapseplein gevierd. En wat
was het weer genieten. Het weer was heerlijk
waardoor we heerlijk in het zonnetje stonden. Dat in
combinatie met een heel plein vol sport en spel is
een garantie voor succes. Het was dan ook weer
gezellig druk met de kids uit de wijk. Wil jij ook een
keer naar een van onze Hopjes activiteiten? Kijk dan op onze site www.haagsehopjes.nl
Het was nog maar de vraag of wij dit jaar uberhaupt
een activiteit konden organiseren op het
Kaapseplein. Dit plein gaat eind deze maand
namelijk groots opgeknapt worden. Nadat er vorig
jaar keuzes zijn gemaakt over de inrichting van het
plein is het nu dan echt zover en gaat het plein op
het schop. Tijdens deze renovatie van het plein zal
het hopje daar gedurende de werkzaamheden
gesloten zijn. Maar de kinderen kunnen natuurlijk
altijd op een van onze andere pleinen terecht.
Terug naar de familiedag van 11 mei. Ondanks dat
het plein al wat kleiner was en minder toegankelijk
dan we gewend waren was er weer van alles te beleven. Zo waren de Bungee trampolines weer terug
wat weer voor flinke rijen zorgden. Maar even wachten om vervolgens van allerlei gewaagde
sprongen te maken vinden de kinderen hier niet erg. Ik heb hier en daar zelfs wat dubbele salto’s
gezien, heel stoer! Naast de trampolines was er natuurlijk nog veel meer te beleven. Zo konden de
kids zich weer laten schminken wat weer voor veel vrolijke gekleurde gezichten zorgden. Vlinders,
Spiderman, clowns en spoken er liep van alles rond, erg leuk om dat zo te zien. Daarnaast was het
ook bij Meester Clifton een dansfeestje. Na alle dansjes te hebben geoefend waren er een aantal
kinderen die er zelf wat Freestyle breakdance moves aan toevoegde zoals je hieronder kan zien.
Ben jij ondertussen benieuwd wat er nog meer te doen is op onze activiteiten, kom dan gerust een
keertje kijken. Onze volgende activiteit is 1 juni op het Stellenboschplein. Dan zien wij jullie daar!
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