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Het was eindelijk zover! De Haagse Hopjes hebben
een familiedag meegemaakt met regen. Een hoop
regen…. We wisten eigenlijk niet zo goed hoe we een
dag met minder lekker weer aan moesten pakken. We
zijn daarom maar met ons vaste enthousiasme aan
de slag gegaan. Hoewel er uiteraard minder kinderen
aanwezig waren hebben we alle activiteiten door laten
gaan! Stiekem vonden alle vaste vrijwilligers het wel
leuk om eens zelf wat activiteiten te proberen.
Normaal is daar nooit tijd voor dus heeft iedereen
eens een goed rondjes langs de activiteiten kunnen
lopen.
En er waren natuurlijk weer een hoop leuke
activiteiten. De bungeetrampoline was ondanks
de regen nog steeds een succes. De kinderen
liepen zelfs op hun kletsnatte sokken rond en
vonden het geweldig dat er eens geen
ellelange rijen bij de activiteiten stonden. Ze
konden ook eens stukje langer springen dan
gebruikelijk. ‘Zo heeft elk nadeel z’n voordeel!’
Verder was de draaimolen aanwezig voor de
kleinste. Omdat er geen bandjes werden
verkocht in verband met het slechte weer,
konden ook de kinderen die met hun ouders
boodschappen gingen doen even snel een klein ritje meepikken.
Er werd ook nog fanatiek geslacklined en uiteraard
was Redouan hierbij aan het helpen. De vaste
kussens van de Hopjes waren aanwezig en werden
met man en macht drooggehouden, wat helaas niet
altijd even goed lukte. Maar dit mocht de pret voor de
kinderen die aanwezig waren niet drukken. Ook het
schminken ging aan de lopende band door. Er was
zelfs extra tijd dus de schmink dames hebben er
echte kunstwerken van kunnen maken! Leuk om te
zien hoeveel talent er rondloopt bij de Hopjes!
Kortom een natte maar toch geslaagde dag! Na de extreem drukke
vakantieactiviteiten en ons 20-jarig jubileumfeest was het weleens mooi om alles
eens op een rustigere dag te bekijken en te evalueren !

