PERFECTE START HOPJES SEIZOEN
20 april 2011 het Internationaal Kinderfeest voor de hele familie.
Een zonovergoten Joubertplantsoen en
een zee van kinderen. Zo begon het
seizoen 2011 van de Haagse Hopjes.
Ze hadden het echt niet beter kunnen
treffen. Lange rijen voor de diverse
activiteiten en opvallend veel ouders.
Leuk. Die zouden vaker méé moeten
komen. Of béter nog, zich op moet
geven als vrijwilliger want daar is, zoals
altijd een chronisch gebrek aan.
Ondanks het feit dat het ook deze keer
weer allemaal gedaan moest worden
met de te weinig vrijwilligers is het
eerste Hopjes pleinfeest een groot
succes te noemen. Nieuw voor mij was
het “beschuit versieren”. Heel leuk
maar nog leuker als je er een
fluitwedstrijd aan vast plakt. Of is dat
niet helemaal eerlijk van mij? Niemand
kan fluiten als hij beschuit gegeten
heeft. Er werd weer volop geschminkt
door een record aantal schminkers. Er
werd gesprongen op de trampolines en
er werd, hier en daar nog wat angstig,
goed gebruik gemaakt van de nieuwe
klimwand.

Vooral op sandalen. Ongelofelijk. Het
zal niemand verbazen dat er een
oneindig aantal liters limonade
doorheen gegaan zijn op deze eerste
Hopjes woensdag. Want het blijft een
raar kikkerlandje. Dus is het ineens
hartstikke warm. Zeg maar heet. En
de kids maar springen en dansen. En
aan yoga doen. Samen met Peggy.
Schoentjes (slippers) uit, het matje op

en samen met Peggy evenwichts
oefeningen doen of een standbeeld
nadoen. Erg moeilijk, heb ik mij
laten vertellen. Er werd onder één
van de partytenten vergaderd door
een groep wijkwerkers. Om ze
maar even een naam te geven.
Normaal gesproken had daar de
vergaderbakfiets mooi voor

gebruikt kunnen worden maar die
stond dusdanig ingeparkeerd dat hij
de garage niet uit kon. Jammer.
Gelukkig konden de aanwezigen nu
met eigen ogen zien hoe populair de
Hopjes feesten zijn.
Wat een drukte overal. Ook clown
Bobo (een bekend gezicht op de
Hopjes feesten) trok extreem veel
kinderen. Alles leek wat extreem
vandaag. Het weer, het aantal
kinderen, het aantal ouders: alles
was perfect. Natuurlijk moest er
weer een kereltje rond lopen die uit
was op een vechtpartijtje maar die
had IK snel in de smiezen. Hij liet
zich nog door mij wegsturen ook.
(OK redelijk onder de dreiging dat
ik de wijkagent erbij zou roepen).
Verder kunnen we spreken over
een zeer geslaagde middag. En vooral
over een perfecte start van wat een
perfect Hopjes seizoen gaat worden. Ik
kijk al weer uit naar Koninginnedag.
Kimm 21 april 2011

Kijk vooral naar alle foto’s die op onze
website staan.
http://www.haagsehopjes.nl/

