Zomervakantieactiviteit op het
Kaapseplein op 12 augustus 2009
“Sorry kinderen, maar door de
regen gaat het hele feest
vandaag NIET door”!!!!
Dát is een zin die ik nog nooit
heb horen zeggen bij de Haagse
Hopjes. Weer of geen weer, het
feest gaat gewoon door, altijd.
Al lopen de vrijwilligers er
allemaal, zoals vandaag, bij als
verzopen katten, niets houdt ze
tegen. De kinderen trouwens
ook niet. Natuurlijk was het niet
zo druk als op een “gewone”
Hopjesdag maar ze waren er wel.
En omdat ze er waren kregen ze
allemaal hun strippenkaart
vandaag gratis en voor niets.
Omdat i.v.m. de regen de stroom
uitviel moest er haastig op zoek
gegaan worden naar een andere
manier om lucht in de
luchtkussens te krijgen. Corné
tikte een paar blowers op de kop
die iets beter tegen water bestand
waren en de kussens konden
gevuld worden. Ook geen panna
vandaag. Er werd gewoon
gezellig wat panna gespeeld door de paar groepjes dappere enthousiastelingen

die zich hadden verzameld maar
prijzen vielen er vandaag niet te
verdienen. Er waren nog wat
meer aanpassingen vandaag. De
tent waarin normaal gesproken
3-D kaarten gemaakt worden
werd nu gebruikt om te
schminken. Ik vroeg me
trouwens af hoe het kwam dat
de schmink van de
ballonnenclown niet
doorgelopen was. De
breakdansers waren ook weer
van de partij maar het was te
gevaarlijk om op het natte en dus
gladde zeil hun kunsten te
vertonen. Gelukkig zijn het
veelzijdige heren dus het zeiltje
werd aan de kant gelegd en
breakdancing werd streetdancing.
De dames en heren met de
Oudhollandse spelletjes stonden
(om met de woorden van Joke van
den Boomen te spreken) “onder de
monumentale bomen die op het
Lange Voorhout niet zouden
misstaan”, vrijwel geheel droog.
Beschermd door een weelderig
bladerendak. Rond drie uur hield het eindelijk op met regenen en even later brak
er een heel flauw zonnetje door om zich een kwartier later weer beschaamd
achter een grote, donkere wolk te verschuilen. De rest van de middag bleef het
gelukkig wel droog en de kinderen die de regen getrotseerd hadden liepen
allemaal rond met een grote grijns. Al met al tóch een echte Hopjesmiddag.
Kimm 12-08-2009

