
 
 

FAMILIEDAG KAAPSEPLEIN 30 MEI 2012  
 

Deze op één na laatste familiedag, is drie jaar lang gesponsord door het Oranje 
Fonds. Helaas komt hier op 20 juni op het Anna Blamanplein een einde aan. 
Steeds meer sponsors houden op met een bijdrage te leveren aan deze activiteiten. 
Activiteiten die heel belangrijk zijn om ouders meer bij de kinderen 
te betrekken.
Toch bedanken wij het Oranje Fonds dat wij drie jaar lang deze 
activiteiten voor de hele familie hebben kunnen organiseren, dus 
hartelijk dank en petje af voor het Oranje Fonds. 
 

Maar we boften niet alleen met het 
Oranje Fonds maar ook met 
het weer, iedereen weet het nu wel, 
veel mooi weer was er nog niet, 
maar regen, koud, geen zon enz. 
Maar gelukkig hebben wij op onze 
activiteiten tot nu toe veel zon 
gehad. Het was echt een stralende 
dag, met veel, heel veel kinderen 
en natuurlijk ook de ouders, die 
gezellig op een terrasje zaten en 
genoten van het heerlijke kopje 
thee of koffie.  

 
 
Nieuw dit jaar waren de workshops 
voor kinderen, zo hadden we een 
workshop toneel en een workshop 
dansen, vooral het verkleden is 
natuurlijk iets geweldigs voor 
kinderen, ze waren koning of 
koningin of de stoere voetballer of 
de prinses.  
Het lag natuurlijk aan het verhaal 
dat Bernadette vertelde, de 
kinderen moesten het verhaal tot 
leven brengen, nou dat konden ze 
heel goed, zelfs kinderen die wat verlegen waren vinden dit geweldig, ze zijn immers 
dan even een ander persoon.   
Aan de dansworkshops deden ook veel kinderen mee, zeker tijdens het oriëntaal 
dansen deden de kinderen mee, zelfs je jongens vonden het wel geweldig.  



Er waren natuurlijk heel veel 
behendigheidsspelletjes, 
luchtkussens, de zweefmolen en 
natuurlijk het schminken, 3 D 
kaarten maken voor de moeders 
met hun dochters, voor de vaders 
hadden wij dammen, het Super 
tafelvoetbalspel, de grote “Kop van 
Jut”, de Boksbal en nog veel meer. 
En zo hoort het natuurlijk op een 
familiedag, voor iedereen was er 
dus wat te doen. 
 
Daarom zijn deze familiedag ook 

zo’n groot succes, sinds deze er 
zijn, komen er steeds meer ouders 
mee naar de activiteiten van hun 
kinderen, er is altijd voor iedereen 
wat te doen en als je niets wil, dan 
kan je altijd even uitrusten op het 
terras, waar je dan kan genieten 
van een heerlijk kopie koffie of 
thee. 
 
Ook dit keer weer trok de 
Lasergame veel belangstelling, er 
stond dan ook een grote rij 
wachtende kinderen/jongeren. 
Maar een even grote rij stond er bij 

de Zweefmolen en bij de Klimwand 
en zelfs bij het Eendjes vissen stond 
een rij. Vreemd? Nee hoor, want als 
je de twee zwarte en de twee witte 
eendjes eruit had gevist dan kreeg je 
een heel klein kadootje. En op kleine 
kadootjes zijn kinderen altijd gek, 
dus willen ze daar wel voor in de rij 
gaan staan, zelfs de grote jongens 
van 15 jaar stonden er. 
 
Al met al een prachtige, gezellige 
dag met heel, veel kinderen en 
ouders. 
 
20 juni is de laatste familiedag op het 
Anna Blamanplein. 
 
Iedereen hartelijk 
bedankt voor jullie 
inzet. En graag tot 
ziens. 
 
Joke van den Boomen 


