Familiedag Kaapseplein 23 mei 2018
Het was weer feest tijdens de Familiedag 2018 op het
Kaapseplein. Er zijn weer zo’n 550 kinderen komen spelen
op diverse attracties. De dag begon met enkele spetters
regen maar dit klaarde op toen alle kinderen vanuit school
het plein opgerend kwamen. Met zo’n 25 graden was het
een prima dag om lekker buiten door te brengen, of rustig
binnen in de yogatent! Voor de ouders was het ook een
prima dag om lekker op ons terrasje te zitten en van daar
hun kinderen in de gaten te houden.
Er waren tal van attracties voor jong en oud! Voor de
allerkleinste was er een mooie draaimolen, een
ballonnenclown, een schminkkraam en zelfs een
speciaal kussen waar de allerkleinste elkaar kunnen
‘ontmoeten’. Voor de grotere kinderen waren er tal
van springkussens, een stormbaan, een
slacklineworkshop en een voetvolleyworkshop. Om de
uitdaging voor de oudere compleet te maken was er
ook nog de bungeetrampoline, waar vele enkele,
maar zeker ook een paar dubbele salto’s werden
gemaakt. Tot slot kon iedereen het ook nog eens
tegen elkaar opnemen op de sweeper. Bij dit Wipe-out
onderdeel moeten de deelnemers over een
ronddraaiend stootkussen springen. Als ze worden
geraakt en van hun plateau afvallen zijn ze af. De
laatst over gebleven deelnemer heeft aan het einde
gewonnen.
Bij het schminken werden er weer talloze mooie spidermannen, vlinders, prinsesjes en tijgers
gemaakt. Maar wat vooral opviel waren de talloze jongens
die rondliepen met de meest extreme snorren en
ringbaardjes. Dit is blijkbaar een nieuwe trend en zag er erg
leuk uit! Een andere nieuwe trend is natuurlijk het uitvoeren
van de Fortnite dansjes, bekend van het computerspel. Ook
deze werden veelvuldig uitgevoerd tijdens de Familiedag,
voor filmpjes hiervan verwijzen we jullie graag door naar
www.haagsehopjes.nl.
Het was weer een erg geslaagde dag en we hopen dat de
gezelligheid op het plein weer een goede aanloop is voor de
rest van het jaar waarin wij van plan zijn nog veel meer
succesvolle activiteitendagen te organiseren! Tot op 6 juni
op het Wijkpark Transvaal voor onze Familie Sportdag!

