Familiedag Anna
Blamanplein 22 juni 2016
Een van de laatste Familiedagen op het Anna
Blamanplein zoals het plein er nu uitziet! Als het goed is
wordt het plein ergens komend jaar vernieuwd naar de
wensen van de jongeren die erop spelen, de school ‘Het
Galjoen’ en de buurt bewoners. Met een beetje gelukt
hebben wij komend jaar op onze Familiedag een mooi
kunstgrasveld tot onze beschikking. Dat is ook wel erg
welkom want het voetbal toernooi dat door de jongens
van Set In Motion werd begeleid trok erg veel
voetballende jongens en meiden! De jongens en
meiden hadden hun eigen team samengesteld en
hebben
gestreden
voor prachtige voetbal prijzen!

Verder werd er op 2 plekken uitbundig
gedanst! Bij de dancepads konden de
kinderen en ouders elkaar overtroeven in
punten die ze met hun moves konden
verdienen. En bij Carlos van Brass
Culture kon iedereen laten zien wat hij
kon op het midden van de dansvloer! Of
ze konden mee spelen met een van de
spellen die werden gespeeld waaronder een combinatie van stoelendans en annemaria koekoek! Waarbij de kinderen zelf
mochten dansen en stil moesten staan als de
muziek stopte.
Verder was onze 3-d kaarten maken kraam erg
druk bezocht en hadden we uiteindelijk zelfs een
tekort aan echt mannelijke tekeningen. De
jongens kunnen hun borst nat maken want
volgende keer zal meester Jeroen ervoor zorgen
dat er meer dan genoeg ‘echte mannen’
tekeningen zijn. Daarnaast stond de
schminkkraam, waar kinderen aan de lopende
band veranderd werden in spiderman, hello kitty,
een vlinder of wat dan ook. Sommige kinderen wasten zich daarna zo snel mogelijk
zodat ze toch nog een keer even iets of iemand anders konden zijn.

Qua sportieve activiteiten hadden we dit
keer meerdere springkussens waaronder
de klimtoren en de slingerbal waar de
kinderen respectievelijk zo hoog
mogelijke of lang mogelijk dienden te
klimmen of blijven staan. Erg uitdagend,
vooral voor de kleinere kinderen en

vermakelijk voor de grotere.
Daarnaast hebben vele kinderen voor het
eerst van hun leven een salto kunnen
maken op de super populaire
bungeetrampoline. Erg leuk om te zien
dat er door zelfs de kleinere kinderen
dubbel of zelfs 3-voudige salto’s gemaakt
konden worden!

Verder stond het plein opgevuld met
allerlei kramen, kramen voor spelletjes,
een limonade kraam en een kraam met
informatie van de brandweer ter
brandpreventie. En uiteraard ook de
standaard springkussens en activiteiten
die de mensen gewend zijn van de
Stichting Haagse Hopjes Transvaal.

Al met al was het weer een geslaagde dag waarbij ook uiteraard het weer mee zat.
Iedereen bedankt voor de inzet en tot volgend jaar op het Anna Blamanplein!

