Verslag Familiedag Kaapseplein 27 mei 2015
Meestal is het weer wisselvallig als er een Hopjes feestactiviteit op het Kaapseplein is. Dan weer
wat regen dan weer een klein zonnetje en ook de wind is altijd zeer actief. Maar dit jaar was het
tijdens de familiedag waarschijnlijk de mooiste dag van de hele mei maand.
Dat hebben we vast verdiend voor ons harde werken en alle helpende handjes van onze
vrijwilligers.

Daarnaast heeft Corné zich letterlijk en figuurlijk in het zweet gewerkt en dat terwijl hij eigenlijk
niet 1 maar wel 2 stapjes rustiger aan moet gaan doen. Ook Joke die de feestelijke activiteiten voor
de Hopjes altijd tot in de puntjes organiseert was weer helemaal aanwezig en had zelfs nog even tijd

om de fotograaf van Fonds 1818 (een van de sponsors van de Familiedagen) te woord te staan en
een rondleiding over het drukke en volle Kaapseplein te geven.

Er zijn zeker 500 kinderen en een heleboel ouders die deze zonnige woensdagmiddag actief hebben
doorgebracht op het Kaapseplein. Nu waren het vooral de kinderen die actief waren op alle
Springkussens, de klimwand en Sweeper of actief meededen met de Breakdance of yoga Workshop.
En waren het vooral de ouders die genietend in het zonnetje of zittend onder een parasol met een
gratis kopje koffie of thee aangeboden door de Hopjes, deze middag doorbrachten.

Het is altijd leuk om de interactie tussen de ouders en de kinderen te zien, kinderen die met stoere
verhalen terug komen over hoe snel ze over de Super Survivalbaan kunnen rennen en hoe gaaf het
Lasergamen is. Of hun mooie geschminkte gezicht komen tonen en dan even bij tanken met een
glaasje Hopjes limonade om vervolgens hun avontuur te vervolgen over het plein dat vol met leuke
belevenissen en spelletjes staat.
Ook nu kunnen we weer terug kijken op een super gezellige en geslaagde middag en zijn we al weer
bezig met de voorbereidingen van onze volgende activiteit. Op woensdag 17 juni a.s. op het Anna
Blamanplein.
Verslag Peggy

