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Warm, warmer, warmst, de laatste geeft een beetje
de Familiedag op het Anna Blamanplein weer. Het
was erg warm maar toch nog gezellig druk! Met
ongeveer 500 kinderen en evenveel ouders die
gedurende de dag hebben genoten van de
activiteiten op het plein. Er was extra water
ingeslagen en ook lekker gesproeid om iedereen
gekoeld te houden. En omdat iedereen al om 12:00u
stond te popelen om te kunnen beginnen zijn we iets
eerder begonnen met de bandjesverkoop en de
activiteiten.
Er stonden voor alle vrijwilligers parasols
om iedereen een beetje in de schaduw
te houden. Voor de kinderen leek de
hitte er minder toe te doen. Deze renden
vrolijk van springkussen, naar de
volgende activiteit. Er stonden naast
enkele springkussens van de hopjes
meerdere activiteiten van Set in Motion.
Dit waren de Sweeper waar de kinderen
zo lang mogelijk moeten blijven staan
zonder van het kussen gestoot te
worden door de ronddraaiende armen. De klimmuur waar de kinderen met een
klimtuig de 9 meter hoge toren konden bedwingen. En tot slot de bungeetrampoline
waar de kinderen meters hoge salto’s konden maken.
Ook werd er weer gesport met de bekende jongens
bij de hopjes. Er was een slackline workshop waar
iedereen van groot tot klein een poging heeft
gewaagd om op de line in evenwicht te blijven of zelfs
in het midden een beetje aan het springen waren. En
er was een voetbaltoernooi waar de jongens en
meiden zich met een team van
4 personen konden inschrijven. Zo wordt het nieuwe
kunstgrasveld, aangelegd door de gemeente,
wederom erg goed gebruikt. Het veld heeft zelfs een
net over de kooi waardoor de bal eigenlijk nooit hoeft

te worden gehaald. De winnaar van
het toernooi waren uiteindelijk de
jongens van Bayern.
Verder was het internationale
Yogadag. Hiervoor heeft onze vaste
Kinderyoga instructrice de
Egyptische zonnegroet gedaan met
de kinderen op het plein. De tent
waar de yoga in gegeven wordt was
ook erg warm maar dit weerhield de
kinderen er niet van om even deel
te nemen. Verder waren er vele
vaste activiteiten van de hopjes
waaronder de kraamactiviteiten die
altijd een succes blijven. Een
minder puntje aan deze dag is het Anna Blamanplein minder schoon wordt gehouden
als de kinderen op hun blote voeten lopen er meerdere ongelukjes zijn geweest met
scherpe voorwerpen. De meeste hiervan zijn direct opgelost maar wij gaan ons er
toch weer hard voor maken om het plein gezamenlijk schoon te houden.

