
 
 
 
 
 

 
Verslag Familiedag op het Kaapseplein, 29 mei 2013 

 
Om half een liepen er al kinderen die al 
klaar waren om te komen spelen. Maar ze 
moesten nog even wachten. Dus zo te zien 
hadden ze er zin in en wij natuurlijk ook. 
Het weer was droog, niet al te warm, maar 
droog en dat wilde we graag zo houden en 
dat is ook gebeurd, geen druppel is er 
gevallen en dat in tegenstelling tot alle 
weerberichten.  
 
We hadden weer veel opgetrommeld,  

 
gelukkig dankzij de sponsorbijdrage van onze 
trouwe sponsors, want zonder deze sponsors 
zijn er geen activiteiten meer. 
 
Ook de Gemeente Den Haag is een 
enthousiaste sponsor, zei zorgen er wel voor 
dat wij door kunnen gaan met de uitleen van 
speelgoed. Maar de laatste jaren heeft de  

 
Gemeente ook bijgedragen aan de 
Lampionnenoptocht en het 
Sinterklaasfeest, ook meestal een bijdrage 
voor onze Koninginnedagen en de 
Herfstactiviteit en hopelijk gaan ze ook nog 
bijdrage aan de Familiedagen? Even 
afwachten dus. 
 
Om 13.00 uur begon de 
strippenkaartverkoop, dat liep erg goed er 
was ook heel veel te doen op dit kleine 
pleintje, er stonden 4 luchtkussens, de 

Lasergame, de dance pads, de zweefmolen, trampolinespringen, het schminken, de Yoga, 
Workshop “Leef je uit” of vrije expressie. En onder de mooie kastanjebomen stonden de 
kraampjes met allerlei spelletjes, oh ja, de klimmuur was er ook. En natuurlijk diverse 
spelletjes voor de ouders. Gelukkig hadden we weer voldoende vrijwilligers. 



Op het terras zaten veel moeders aan de 
koffie of thee maar vaak liepen ze ook met de 
kinderen mee de spelletjes langs.  
Soms denk je, “het kan niet drukker”, maar er 
zijn toch zeker 500 kinderen geweest. En toch 
valt dat niet zo op, ze komen, blijven een poos 
en gaan dan weer weg. En nieuwe kinderen 
vullen dan hun plaatsen. De hele middag was 
het lekker druk, geen regen, geen problemen 
en geen ongelukjes. De jongeren hadden veel 
te doen en zo te zien was iedereen blij. 
 

Wij kunnen dan ook spreken van een zeer 
geslaagde familiedag op het Kaapseplein.
 
Graag wil ik iedereen bedanken die er aan 
mee heeft gewerkt. Ook onze sponsors 
Hartelijk bedankt. 
 
Fonds 1818, Staedion Wonen, Vestia 
Zuid-Oost, Gemeente Den Haag, Het 
oude Koetshuis/Willem van Heckfonds, 
Zusters van Neerbosch. 

Joke van den Boomen 
 

 

 
 

 
 
 
 


