Verslag Familiedag Kaapseplein op 30 september 2009
De medewerkers van de Hopjes krijgen
steeds meer routine met het opbouwen van
de activiteiten. Het is goed om te zien. Ze
hebben er ook steeds meer plezier in. Dus
nu ook weer, de lucht was donker dus het
regen is mogelijk. Sommige kussens waren
nog nat van de dag ervoor. Toen was het de
Dag van de Economie, zij hebben toen
activiteiten georganiseerd om de jongeren
ook wat leuks te bieden.

Als het deze dag droog zou blijven dat
waren in ieder geval de kussens droog.
Maar nee hoor, steeds miezerde het een
beetje, net niet genoeg om drijfnat te
worden, dus alle activiteiten gingen gewoon
door.
We begonnen een half uur eerder want we
waren immers klaar. In het begin was het
niet zo druk maar dat werd al gauw anders.
De dames met de 3 D kaarten hadden het al
gauw druk. En de mensen bij het schminken
ook, beide zaten in een partytent.
En je ziet steeds meer leuke gezichtjes uit
de partytent met het schminken komen.
Ook hier wordt veel routine opgedaan.
Onder de mooie bomen staan alle dames
met de kleine kraamspelletjes. Een
vrijwilligster die heel lang niet geweest is,
is weer terug, onze Bep, ze wilde het wel
weer proberen, en het is haar bevallen.
Hopelijk zien we haar iedere keer weer.
Fijn Bep dat je er weer bent.

Moonen was er weer met de Boxbal voor
de grotere en de Formule 1 baan voor de
kleintjes. Haag Sportief organiseerde dit
keer skeelerhockey, in eerste instantie niet
zo druk, maar dat duurde ook niet lang.
Zowel de dames als de heren deden
hieraan mee. Iedereen ging gewoon door
ondanks de regen.
En in de partytent zaten de ouders aan de
koffie of thee. Gezellig pratend met Necip
die dit keer als gastheer van de Hopjes
benoemd was. En die rol gaat Necip altijd
goed af.
Al met al een vochtige dag maar toch
gezellig en iedereen had plezier, dus wat wil
je nog meer van zo’n familiedag. Volgens
mij bijzonder geslaagd.
Joke van den Boomen

