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We zijn momenteel steeds bekender op het
Viljoenpleintje. Het was ook al de 2de editie van de
Familiedag op dit ‘nieuwe’ hopjespleintje. Wat wel
voor het eerst was, was dat er een Hopje van de
Haagse Hopjes aanwezig was. De Gemeente Den
Haag heeft namelijk onze container die op het
Kaapseplein stond verplaatst naar het Viljoenpleintje.
Dit omdat het Kaapseplein momenteel een grote
zandbak is en er wordt verbouwd waardoor wij
sowieso niet open kunnen zijn op dit plein. Op het
Kaapseplein komt dan ook een nieuwe
opslagcontainer, wanneer het plein af is. Op deze manier hebben we ook op het Viljoenpleintje
een vaste basis en kan de Hopmobiel weer regelmatiger naar het Stellenboschplein.
Wij hopen erop dat deze container dan ook op het
Viljoenpleintje kan blijven staan en dat deze op
water en elektriciteit wordt aangesloten. Dan
hebben wij namelijk tijdens onze volgende
evenementjes ook stroom en stromend water! Ja,
want we zijn van plan deze familiedag op het
Viljoenpleintje ook volgend jaar weer te
organiseren. Dit pleintje ligt op steenworp afstand
van de Kesslerstichting en de jongeren
ondervinden hier helaas wel hinder van. Dat terwijl
het plein natuurlijk voor iedereen bedoeld is.
Op deze Familiedag hebben we het hele plein volgepropt met activiteiten. We hebben al onze
springkussens van stal gehaald die pasten op de stroken met gras. Daarnaast zijn we ook actief
aan het sporten geweest met onder andere een workshop boogschieten, een uitgebreide
pionnenrace en hebben we vanuit de Haagse Hopjes zelf een skateworkshop opgezet. Een hele
lijst aan activiteiten dus voor de jongeren.
Het was echt een soort buurtfeest, dit omdat het plein iets kleiner is dan de pleinen waar wij
normaal onze activiteiten houden. Daarnaast is er door
de buurtbewoners in de buurt zelf geflyerd waardoor
iedereen uit de buurt er in ieder geval was! Gezamenlijk
met iedereen hebben we er dan ook een groot feest
van gemaakt! Alle kinderen hebben zich voorbeeldig
gedragen en ook de ouders waren allemaal betrokken
bij de middag.
We hopen dat komend jaar net zo’n succes zal worden
als deze dag!

