
Verslag van de Zomervakantieactiviteit op

16 augustus 2006 op het Kaapseplein

Op een stralend Kaapseplein hadden wij op 16 augustus onze laatste

zomervakantieactiviteit en zomer was het, niet te heet, geen regen. Dus echt

heerlijk zomerweer. Hierdoor was het ook heel erg druk. Zeker tussen 550 en

600 kinderen en volwassenen

hebben het Kaapseplein bezocht.

Erwin van Es van Haag Sportief

had het met het panna toernooi

heel erg druk, volgens

Erwin had hij 98 teams

van dames en heren

tussen de 10 en 19 jaar.

Geweldig en het mooiste

was wel dat een jonge dame

gewonnen heeft van een team

jonge heren. Goed hoor! De dames

doen het goed!  En dat vind deze

schrijfster wel leuk.

Overals stonden er bij iedere activiteit hele

rijen wachtende kinderen. Bij de formule 1

baan was de rij wel het langst, maar ook de

kleine activiteiten aan de kramen

hadden geen gebrek aan

belangstelling. Heel leuk om te

zien dat onze vrijwilligers het dan

ook erg naar hun zin hebben.

Zeker bij de ballenbak, waar Alex

aan stond, hij geniet ervan als de

kinderen moeten ploeteren om een bal te

vangen, het liefst legt hij het oogje waar het

haakje in moet dan naar beneden. Maar hij kan

het moeilijk maken de kinderen vangen toch

wel die ballen. Abel en Necip hadden het bij

het luchtkussen ook heel erg druk.

Ook de Supersurvivalbaan, waar ook

webstrijden op werden gehouden was

het een drukte. De kinderen en

jongeren kregen er geen genoeg van.

Alle kinderen en jongeren vonden de

medailles geweldig die ze kregen bij

het panna voetbal en de

Supersurvivalbaan. Vol trots lieten ze

hem nog een keer zien.



Zoals gebruikelijk bij onze activiteiten zaten de ouders, eigenlijk vooral de

moeders onder de parasol en kregen van ons thee of koffie.

En de kinderen bleven limonade

drinken, oranje, groene het

maakte voor hun

niet uit, als het

maar veel was. En

bij iedere activiteit

was er wat snoep

voor de winnaars.

De Slak van Wbs-

evenementen kon de stroom

kinderen bijna niet aan. Eigenlijk

was het gewoon een hele drukke,

zonnige, stralende dag, ik denk

wel de beste dag van het hele

seizoen, tot nu toe, we hebben

nog wel wat te gaan en ook daar doen wij ons best voor. De Beheercommissie

Kaapseplein wordt ook weer

bedankt voor hun inzet. Net

als alle vrijwilligers en

medewerkers.

Natuurlijk kunnen dit soort middagen niet organiseren zonder sponsors en dat

waren:

Gemeente Den Haag, het

Oranje Fonds voor de sport,

M.A.O.C. Gravin van Bylandt

Stichting, Fonds 1818,

Staedion Wonen en Vestia

Zuid-Oost, en speciaal voor deze

zomervakantieactiviteiten, ook

Jantje Beton, allemaal hartelijk

bedankt.

Petje af!

Door: Joke van den Boomen


