Familiedag Kaapseplein, 25 mei 2016
20 Jaar Haagse Hopjes op het Kaapsplein
Zó lang is het al geleden dat de eerste Haagse Hopjes
Speelgoedcontainer in Transvaal in gebruik is
genomen. Wat heet… de eerste speelgoedcontainer in
heel Den Haag! Tijd dus voor een feestje. Nu is er ieder
jaar op alle Haagse Hopjespleinen al een extra activiteit
maar deze keer op het Kaapseplein is het een feestje
mét.

De kaartverkoop begint al vroeg. Geduldig
staan de kinderen in de rij. Eindelijk is het
twee uur en kan het feest beginnen. De
kramen met de Hollandse spelletjes staan
in een kring onder de bomen. Ingespannen
hengelen naar visjes, de spiraal aflopen
zonder de bel te laten rinkelen,
pittenzakken in de mand gooien, sjoelen
met een haakse handicap en nog veel
meer.
Naast de gebruikelijke Ballon- en Appeltje luchtkussens is er ook de Sweeper. Vooral de
grotere kinderen doen erg hun best. De man van de Sweeper heeft er duidelijk ook veel
plezier in en laat de springstok dan weer links- dan weer rechtsom draaien, hard of zacht of
nog harder of zachter. Goed opletten dus!
Degene die het laatst overblijft is de winnaar.
Bij de Twistladder staat ook een hele lange
wachtrij. Langs
een lange
touwladder
proberen snel
omhoog te
klimmen en de
koperen bel te
luiden.
De klimmuur
staat er ook
weer en ook
hier behoorlijk
druk. Het lijkt best wel

makkelijk maar dat valt toch tegen. Niet veel kinderen
halen de top maar dat mag de pret niet drukken, de weg
er naar toe is de fun. Voor de allerkleinsten is er de
draaimolen en ook daar lange rijen wachtende ouders
en hun kindertjes.
Ook bij de klassieker: De Ballonnenclown. In het begin
staat het Ballonnenclown-meisje er. Net zo makkelijk als
haar vader maakt zij moeiteloos de mooiste creaties.
Lange ballonnen worden in een paar draaien
omgetoverd tot een hondje of een hartje of een zwaard.
Bij Miss Peggy kun je yoga leren. Aandachtig doen de
kinderen na
wat Peggy
hen voordoet: op één been staan, arm in de lucht
enz. enz. Een momentje van rust op een verder
heel druk Kaapseplein. Nu vergeet ik bijna nog te
vertellen over de
Breakdance
Workshop van
Carlos: wat een
talent op het plein.
Onvoorstelbaar knap
om te zien hoe
kinderen bewegen
op de muziek.
En nu het
‘Extraatje’ nog.
Omdat het Haagse
Hopjes Kaapseplein al 20 jaar actief is, krijgen
alle kinderen met een knipkaart, een portie
heerlijke poffertjes! MMMMMmmm met heel veel
poedersuiker!! Omdat je van dit alles wel heel
veel dorst krijgt, kun je bij de limonadekraam een
bekertje limonade krijgen. En dan is de knipkaartkoek op. Om dit allemaal mogelijk te maken
voor de kinderen zijn heel veel vrijwilligers nodig. Samen met de medewerkers van de
Haagse Hopjes, Set in Motion, Corné en zijn medewerkers bemensen zij alle kramen,
luchtkussens e.d. Ook voor hen wordt goed gezorgd. Heerlijke broodjes kip en gezond, een
flesje water en een blikje fris. Tussendoor rijdt de koffie/theekar over het terrein voor de
medewerkers, een hele goede catering,

Top. Een leuke middag voor jong en oud, goed
georganiseerd en last but not least…. Heerlijk weer!
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